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Резюме
Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Ивайловград
(2011–2015) е разработена като неразделна част от Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Хасково (2011–2015). Стратегията е създадена в процес на
партньорство между заинтересованите страни в общината (ДСП, Общинска администрация,
ОбС-Ивайловград, НПО и други структури на местната власт). Процесът на планиране стъпва
на анализ на нуждите на рисковите групи и ресурсите на общината, извършен през периода
април - юни 2010 г. Извършената оценка показва необходимостта от изграждането на
минимален гарантиран брой и вид услуги в общността и подобряване на качеството на
грижа на уязвимите групи от общността. При разработването на общинската стратегия са
използвани Общинския план за развитие, Общинската програма за закрила на детето и
Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015).
Стратегията за развитие на социалните услуги на община Ивайловград е документ с
дългосрочен хоризонт на реализация – 2011-2015 година. Това гарантира времева обвързаност
с всички национални политически и стратегически документи, които пряко или косвено се
отнасят до развитието на социалните услуги в България. По този начин, чрез прилагането на
единен подход на планиране ще бъде постигнат по-значим ефект и ефикасност за реализация
на целите на местното развитие в областта на социалните услуги.
Визия. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград цели
да осигури достъпни и качествени социални услуги в общината и да допринесе за развитие на
общинската социална политика като ефективна система от социални услуги, която поставя в
своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и
непрекъснато подобрява своето качество. Стратегията
цели да създаде условия за
пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск
като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на община Ивайловград.
Общинската стратегия обхваща:
• Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през следващите 5 години
(2011 - 2015);
• Разкриване на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените приоритетни
целеви групи;
• Иницииране на междусекторни „смесени" иновативни услуги и програми;
• Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори
(образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават
конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно
функциониране на социалните услуги.
Обхват. Стратегията задава както общинската рамка, така и параметрите на социалните
услуги на територията на общината. Стратегията включва на първо място социалните услуги,
които ще работят на територията на общината през периода 2011–2015 г. Включени са както
съществуващите вече услуги, така и развитието на нови социални услуги, които имат ключово
значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и
индивиди. В стратегията са включени социални услуги за всички рискови групи на
територията на общината, като в рамките на стратегията са изведени нейните приоритети като
целеви групи и услуги за периода на действието й. Приоритетите са изведени въз основа на
остротата на проблемите и наличните ресурси.
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В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на
територията на общината, като се обръща специално внимание на отдалечените от общинския
център населени места, където също живеят групи и индивиди в риск.
Ключовите приоритети в направленията на Общинската стратегия са изведени в
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от
адекватна намеса за решаване на основни социални проблеми на жителите в общината.
Направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск
Обща цел 1.
Да се подобри грижата за децата в семейството, чрез предотвратяване на рискове, водещи към
социално изключване и изолация на деца и семейства в риск, чрез:
•
•
•
•
•

Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за
подкрепа и социална интеграция на уязвимите семейства и деца
Специфична цел 1.2. Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания,
отглеждани в семейството.
Специфична цел 1.3. Подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване,
за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
Специфична цел 1.4. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и
уязвими групи до качествено образование
Специфична цел 1.5. Да се реинтегрират децата от закритите социални институции

Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи
и лица в неравностойно положение
Обща цел 2.
Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в
неравностойно положение и уязвими групи, чрез:
• Специфична цел 2.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с
увреждания в семейна среда, чрез развитие на съществуващите и разкриване на нови услуги и
грижа в общността.
• Специфична цел 2.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и
общности в риск.
Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Обща цел 3.
Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в община
Ивайловград, чрез:
• Специфична цел 3.1. Развитие на мрежа от услуги в общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;
• Специфична цел 3.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна
грижа в среда, близка до домашната.
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Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение
основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:
Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4:
Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги, чрез изграждане на
необходимия капацитет за управление на общинско ниво, и чрез осигуряване на
квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.
• Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и организационен
капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и групи
в неравностойно положение.
• Специфична цел 4.2. Да се осигури подкрепа на персонала, предоставящ социалните
услуги, за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите
изисквания и стандарти.
Приоритетно направление 5:
междусекторно сътрудничество

Изграждане

на

междуобщинско

партньорство

и

Обща цел 5:
Да се повиши ефикасността на услугите и да се допълнят наличните ресурси чрез развитие на
междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.
•
Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство при
предоставяне на социалните услуги.
•
Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги.
В Стратегията са описани подробно мерките, дейностите и индикаторите за постигане
на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на
общината и институциите на общинско ниво, доставчиците на услуги и другите
заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативния план с
времева рамка за изпълнението на стратегията.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява с общите
усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции,
идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането
им. За цялостното изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги
Общинска администрация - Ивайловград разработва, приема и прилага общинска програма за
развитие на социалните услуги и план за действие.
Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
1. Контекст
1.1 Предистория: как е създадена стратегията
През април 2010 г. в Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото
прилагане се приеха промени, които задължиха всяка областна администрация да разработи и
приеме областна стратегия за развитието на социални услуги за период от 5 години (2011г. –
2015г.). На основата на утвърдена областна стратегия, се изготвя общинската стратегия, която
ще позволи на Общински съвет - Ивайловград да приеме програма и годишни планове за
развитието на социални услуги в община Ивайловград. Целта на стратегията е да се гарантира
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наличието и развитието на такива социални услуги, които да отговарят на конкретните
потребности на хората от целевите групи на територията на общината.
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи в община
Ивайловград е част от планирането на общинската стратегия за развитие на социални услуги.
В аналитичния доклад е включен анализ на социално-икономическия профил на общината, за
който е използвана налична статистическа информация, административна статистика и
отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Ситуационният анализ направи
оценка на наличните ресурси и услуги в общината, детайлна информация за броя на хората и
групите в риск. Той е основата, на която се стъпва за адекватно планиране, съобразно
реалните нужди на хората от целевите групи за разкриването на нови социални услуги и
подобряването на съществуващи такива.
Разработването на Общинската стратегия се базира на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги за област Хасково. Спазвани са следните принципи и подходи на
планиране:
Принципи:
• Планиране с участието на заинтересовани страни;
• Съответствие с реалните нужди на групите в риск;
• Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.
• Изпълнимост и приложимост на планираните социални услуги и мерки;
Подходи:
• Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите
групи;
• Осигуряване интереса на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на
грижата за потребителя;
• Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на общината
и доставяне на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;
• Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на
услугите;
• Интегриран подход при решаването на проблемите на целевите рискови групи;
• Гражданско участие в планирането, наблюдението и изпълнението на Общинската
стратегия.
1.2

Обхват и фокус на стратегията

Общинската стратегия очертава насоките за развитие на мрежа от социални услуги, които
са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите
и групите в риск в община Ивайловград, в съответствие с техните реални потребности и
съвременни стандарти.
Наложително е да бъде усъвършенствана системата за подпомагане на гражданите, които
без помощта на общината и държавата не могат да задоволят своите основни жизнени
потребности, чрез:
 Гарантиране на равноправното им положение и преодоляване на изолираността чрез
създаване на условия за интегриране в обществото.
 Осъществяване на реална закрила, равен достъп и възможности за развитие на деца и хора
с увреждания, а също и на хора в пенсионна възраст.
 Подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията
за получаване на местни социални помощи и насърчаване на предприемачеството в
социалната сфера чрез предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица.
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 Координиране на условията на местно и областно равнище за следване на приоритетни
насоки за подобряване на социалното обслужване на населението.
Стратегията дефинира социалните услуги, които ще работят на територията на общината
в периода 2011 – 2015 г. Включени са съществуващите вече услуги (като се посочва доколко
те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид) и развитието на нови
социални услуги. Посочени са начините на достъп до тези услуги и връзката между тях.
Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сфери
(здравеопазване, образование, политика за включване на пазара на труда и др.), които имат
отношение към функционирането на социалните услуги и са от ключово значение за
решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.
1.3.

Съответствие с международни, национални и местни политики

1.3.1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги
От 2000 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги,
която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за
другите възрастови групи. Реформата е насочена към деинституционализация и
децентрализация на социалните услуги. От система на специализирани институции, които
предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина
към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към
индивидите и групите в риск и целят интегрирането им в социалните общности. Въведени са
отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво.
Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на
регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с външни доставчици.
Въпреки реформите все още липсват услуги по превенция и подкрепа на семействата, а
съществуващите социални услуги не работят в мрежа помежду си и със свързаните системи –
образование, здравеопазване, жилищна политика, инфраструктура.
Националният доклад на България по стратегиите за социална закрила и социално
включване 2008 – 2010 г. определя като свой фокус:
• Ограничаване предаването на бедността и социалното изключване между поколенията
(с акцент върху детската бедност и социално изключване);
•

Активно включване за най-отдалечените от пазара на труда;

•

Равни възможности за най-уязвимите групи в обществото.

Националният план залага на:
• Превантивните мерки;
• Подкрепата на децата и семействата чрез мерки за подобряване материалното
състояние на семействата и развиване на качествени и разнообразни социални услуги;
• Деинституционализацията като процес и водещо направление в развитието на
социалните услуги;
• Връзката със системите на образование и здравеопазване като компоненти на
концепцията за борба с бедността и социалното изключване сред децата.
1.3.2. Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги
В обхвата на институционалната рамка за реализация на настоящата Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) и в процеса на планиране са
включени основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването,
предоставянето и управлението на социалните услуги. Тези институции и техните
компетентности са:
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На национално ниво:
 Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната
политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните
приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-делегираните дейности
в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните
услуги.
 Министерство на финансите – определя разходните стандарти и тавани за
финансиране на социалните услуги в страната.
 Агенция за социално подпомагане (АСП) - разрешава откриването и закриването на
социалните услуги държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги,
инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез
Дирекциите „Социално подпомагане” се предоставят и социални услуги.
 Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) – лицензира доставчиците на
социални услуги за деца, контролира стандартите и критериите за социални услуги за деца и
семейства.
На областно ниво:
 Областен управител, Областен съвет за развитие и областни комисии - имат
отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;
 Регионална дирекция социално подпомагане (РДСП) и Дирекция „Социално
подпомагане” (ДСП) - изготвят становища за откриването/закриването на социални услуги –
държавно-делегирана дейност.
На общинско ниво:
 Община – формира общинската политика по отношение на социалните услуги, създава и
предоставя социални услуги, възлага и договаря предоставянето на социални услуги с външни
доставчици, контролира тяхното качество;
 Доставчици на социални услуги (общината, както и вписаните в регистъра на
Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и
юридически лица) – предоставят социални услуги.
 Дирекция „Социално подпомагане” - ангажирана с идентифицирането на случаи,
оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги.
 Обществен съвет за социално подпомагане в общината - ангажиран с обществения
контрол.
 Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи – подпомагат
процеса на развитие на социалните услуги, дефинирани потребности на рисковите групи.
1.3.3. Стратегически документи
Общинската стратегия е съобразена с всички нормативни документи на международно,
национално, областно и общинско ниво в сферата на социалното развитие като:
•
•
•

Всеобща декларация за правата на човека на ООН;
Конвенция на ООН за правата на детето;
Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН и Международния пакт за
социални, икономически и културни права;
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•
•
•
•
•
•
•

Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване (2008–
2010);
Национална стратегия за детето (2008 – 2018 г.);
Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 – 2020)
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания (2008 – 2015)
Областна стратегия за развитие на област Хасково;
Общински план за развитие на община Ивайловград;
Общинска програма за закрила на детето;

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда,
Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за
местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с
увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови
нормативни актове.
2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Ивайловград
Общинската стратегия е изградена върху изводите и препоръките от проведено проучване на
нуждите на групи в риск в община Ивайловград в периода 15.05.2010 – 15.08.2010 г.
Подробният финален доклад «Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област
Хасково » е включен като Приложение към стратегията.
Проучването на ситуацията в община Ивайловград е фокусирано върху нуждите от социални
услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки
за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Обхватът
на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски
тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Ивайловград като достъп,
капацитет, човешки ресурси и качество на наличните услуги.
2.1. Тенденции в развитието на общината и фактори определящи групите в риск
Анализът на ситуацията и оценката на потребностите идентифицира основните проблеми и
формулира основните въпроси, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните
услуги на територията на община Ивайловград. В резултат от проучването са очертани основните
фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги и мерки, които целят
да променят причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите
групи.
Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Ивайловград са:
• Устойчива тенденция към миграционно движение и обезлюдяване

От средата на 80-те години на миналия век се формира трайна тенденция на намаляване броя
на населението в национален мащаб. В община Ивайловград населението през последните 10
години е намаляло значително.
Основната част от лицата в трудоспособна възраст са мигрирали към големите градове,
където има по-голяма възможност за намиране на работа и обучение на децата в профилирани
училища и езикови гимназии. Това пряко рефлектира върху икономическия потенциал на
общината и оказва ограничаващо влияние върху икономическото й развитие.
•

Висок дял самотно живеещите стари хора, пръснати в селата;

•

Ниска гъстота на населението.
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Формиралите се в продължение на две десетилетия негативни тенденции в развитието на
демографските процеси води до значими промени във възрастовата структура на населението.
Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване.
Демографската картина за община Ивайловград, както и за цялата страна е
неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на
раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Това има
своето пряко следствие за създаване на предпоставки за повишен риск от социална
изключеност в определена възрастова група (най-възрастните), която с годините се разраства
като относителен дял в общата численост на населението. Необходимо е съобразяване на
услугите за възрастни с тяхното здравословно състояние и необходимата степен на
интервенция.
Наблюдава се и друга тенденция, произтичаща от интензивните миграционни процеси.
Много млади хора в работоспособна възраст отиват да работят извън страната, като оставят
своите възрастни родители и близки, без адекватна помощ. Това оказва натиск върху
търсенето и финансирането на социални услуги за възрастни. Услугите в Ивайловград,
предназначени за лица в напреднала възраст, трябва да отчитат и динамиката на този поток,
който се променя интензивно.
Съществен процент от хората от третата възраст с потребности от социални услуги може
да бъде причислен към групата на хора с увреждания. Често хора, които по принцип са
запазили способността си за самостоятелен начин на живот след прекаран инсулт или
усложнения на хронични заболявания, получават сетивни, физически или други увреждания и
съответно се появява потребност от адекватни социални услуги, съобразени с тези
увреждания.
Безработицата и ограниченият достъп до заетост е основният проблем за осигуряване на
нормален стандарт на живот. Ограниченият брой работни места в община Ивайловград се дължат
на 1) малкият брой предприятия, осигуряващи заетост и съответно липса на алтернативни работни
места; 2) затваряне на предприятията в резултат от икономическата криза и/или намаляване на
работното време; 3) загуба на работни места за заетите в общината.
• Малките селища в общината притежават белези на значителна изостаналост и ниско качество на
живот.
• Изолирани населени места, следствие на недоизградена и неподдържана пътна мрежа, както и на
зле организиран междуселищен транспорт.
• Висок дял на безработните с основно и по-ниско образование.
Анализът на данните очертава следните проблеми и неблагоприятни тенденции в секторите:
Образование:
• Висок дял на хората с основно и по-ниско образование
• Висок е броят на нередовно посещаващите училище (особено в среден курс).

Здравеопазване:
Проведените срещи с граждани и представители на администрацията очертаха проблеми при
достъпа до здравни услуги в областта:

•

Неблагоприятен фактор е бързото намаляване
лекарските практики непривлекателни.

на населението в общината, което прави

•

Разпокъсаността на населените места и големите разстояния между
неблагоприятно върху получаването на медицинска помощ.

•

Ограничените ресурси при обслужване на общината от един спешен медицински център;

тях също влияят
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•

Различни са проблемите, с които се сблъскват хората с увреждания: липса на здравни пътеки,
които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за закупуване на
лекарства и осигуряване на необходимото лечение; липса на транспорт до здравните
заведения.
Жилища и жилищна политика:
• Общината е изключително затруднени да осигури жилища на нуждаещите се;

2.2 Идентифицирани рискови групи и потребности
При анализа на социално-демографската и икономическа картина на община Ивайловград се
открояват основни фактори, които пораждат риск за различни групи от населението и
формират основни няколко ключови рискови групи, които са обект на въздействието на
настоящата общинска стратегия: деца, лица, семейства в неравностойно положение и стари
хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги.
Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до
състоянието и развитието на социалните услуги на територията на община Ивайловград.
В резултат на проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите
групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната
ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи население, на основата на социалноикономически и други дифицити.
При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на
Общината се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: трайна
липса на собственост и доходи, бедност; увреждания и здравословен дефицит; неравностойна
позиция на пазара на труда; живеещи в изолирани общности; многодетство;
противообществени прояви; рискове, засягащи децата и лицата, настанени в институции.
На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. Повечето от
тях имат социално-икономически корени. Анализът не цели да направи пълната им
класификация, а да очертае някои приоритетни потребности от социална защита, както и
необходимостта от развитието на конкретни социални услуги.
Основополагащ фактор за нормален стандарт на живот е размерът на доходите, който
може да подсигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички
групи от населението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху
формирането на рисковите групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните
други фактори:
• Безработица при хората в трудоспособна възраст;
• Ниски доходи на хората в надтрудоспособна възраст;
• Принадлежност към етнически малцинства;
• Застаряващо население;
• Увреждане или здравословен проблем на член от семейството;
Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да
водят самостоятелен начин на живот. Променящата се социално-икономическа среда в
Република България влияе върху стандарта на живот и социалния статус на различни групи
население. Структурните промени в икономиката и безработицата са предпоставка за
социална изолация и затруднена адаптация на определени рискови групи от населението.
Основна цел на Общината е да осигури по-добри и достойни условия на живот и възможности
за социално включване на групите в социален риск, като мобилизира всички ресурси –
човешки и материални.
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Въз основа на събраните статистически данни и теренно проучване са определени
следните рискови групи:
 лица и семейства в неравностойно социално положение /социално слаби лица и
семейства, самотни родители/;
 хора с увреждания - деца и възрастни;
 възрастни хора - самотноживеещи и пенсионери, живеещи под минималния праг на
бедността;
Лица и семейства в неравностойно социално положение
Към тази група се включват:
- социално слаби лица и семейства;
- самотни родители.
Брой лица и /или семейства в неравностойно положение (към 31.12.2009 г.)
/ по данни на ДСП, кметски наместници/
21.1. Лица, получаващи месечни социални помощи
21.2. Сам родител, отглеждащ дете/ деца
21.3. Многодетни семейства
21.4. Лица в остра жилищна нужда (картотекирани)
21.5. Лица в остра жилищна нужда (некартотекирани)
21.6. Самотно живеещи стари хора
21.7. Възрастни хора, обект на социално подпомагане

51
2
32
0
0
3
3

Освен предоставяните в момента услуги, свързани с отпускането на социални помощи от
Дирекция "Социално подпомагане”, за тяхното интегриране в обществото не се предоставят
достатъчно други социални услуги в общността. Необходимо е те да бъдат развивани.
Самотните родители също са с висок риск. Те са поставени в лоша стартова позиция, което
намалява шансовете им за успешна реализация в живота.
Хора с увреждания
Това е една разнообразна сложна целева група, тъй като обединява лица с физически,
умствени, психически, сензорни и множество увреждания.
Основните проблеми на хората с увреждания са:
 недостиг на здравни услуги и рехабилитация;
 липса на специализиран транспорт от селата към общинския център, където се изпълнява
услугата, а от там - ограничен достъп на живеещите в селата до качествени здравни и
рехабилитационни услуги;
 изолация от пазара на труда;
 ниски доходи на лицата и техните семейства;
 социална изолация в общността;
 недостъпна архитектурна среда.
Пълнолетни лица с увреждания към 31.12.2009 г.:
/ по данни на ТЕЛК, РДСП, сектори ХУСУ/
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16.1.09. Лица с физически увреждания
16.1.2. От тях, лица със сензорни увреждания
16.2. Лица с множествени увреждания
16.3. Лица с умствена изостаналост
16.4. Лица с психични заболявания

257
46
185
15
11

Брой лица с увреждания, ползващи социални услуги
/по данни на настанителни заповеди в сектори ХУСУ/
18.07. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, до 2007 г.
включително през 2007 г.
18.08. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2008 г.
18.09. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2009 г.
18.10. Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2010 г.

27
20
29
29

Анализът показва, че предлаганите социални услуги не обхващат всички групи лица с
увреждания. Голяма част от тях остават необхванати от мрежата на вече съществуващите
социални услуги.
Възрастни хора
Тази целева група се нуждае от ежедневни грижи в дома: помощ при самообслужването,
поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, социални контакти и психо-социална
подкрепа. Предоставяните към момента услуги нямат достатъчен капацитет и не задоволяват
наличните потребности. Животът на старите хора в населени места от община Ивайловград е
изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения
достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на
комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация.
Брой стари хора, ползващи социални услуги
23.07. Стари хора, ползващи социални услуги, до 2007 г.
включително през 2007 г.
23.08. Стари хора, ползващи социални услуги, 2008 г.
23.09. Стари хора, ползващи социални услуги, 2009 г.
23.10. Стари хора, ползващи социални услуги, 2010 г.

16
4
18
18

2.3 Анализ на дефицитите на услуги и мерки - обобщение
Целта на анализа на предоставяните социални услуги на територията на община
Ивайловград е както да се оценят настоящите възможности за справяне с проблемите на
рисковите целеви групи, така и да се изгради визия за откриване на нови такива, чрез които да
се подобри състоянието на най-бедните и засегнати от различни социални фактори граждани
на общината.
Идентифицирани са основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието
на социалните услуги на територията на община Ивайловград. Обобщените резултати
осигуряват характеристика и профил на отделните рискови групи, специфичните потребности
и мерки, съобразени с разположението на населените места в общината. В резултат от
проучването са очертани насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която да
преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги, и да е ефективна в
своето действие от управленска и икономическа гледна точка.
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В анализа на социалните услуги се оценяват възможностите на наличните ресурси за
предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване. Анализът на социалните услуги
разглежда социалните услуги на територията общината, по отношение на капацитет, основни
дейности, човешки и материални ресурси.
Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги
3. Визия и цели

3.1

Визия

Общинската стратегия за социалните услуги има за цел да развие адекватни, гъвкави,
достъпни и разнообразни социални услуги, които да имат реален принос за подобряване
качеството на живот на групите и лицата в риск, да им дадат възможната самостоятелност и
пълноценна реализация, превръщайки община Ивайловград в община с достъпно и качествено
социално обслужване.
3.2

Ценности и принципи

Основна ценност при планирането и предоставянето на социални услуги е човекът и
правото на всяко човешко същество за равностойно реализиране в един пълноценен и достоен
живот, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст и социално
положение.
Водещите принципи, около които се обединяват всички страни, ангажирани с
разработването на стратегията са:
⇒ Социални услуги, които отговарят на реалните потребности на рисковите групи;
⇒ Осигуряване най -добрия интерес на потребителя;
⇒

Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

⇒ Гарантиране равен достъп до услуги на всички жители в община Ивайловград и
достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;
⇒ Достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност
и гъвкавост в планирането и управлението;
⇒

Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

⇒ Гражданско участие
Общинската стратегия;

в

планирането

и

наблюдението

на

изпълнението

на

⇒ Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и
партньорства;
⇒ Надграждане над добрите практики и опит в услугите; постоянно повишаване на
квалификацията и уменията, учене от собствения опит;
⇒ Прозрачност и отчетност при планирането и усвояването на финансовите средства;
⇒ Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила
на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за
закрила от дискриминация и др., както и със съответните подзаконови нормативни
актове.
3.3

Приоритети на общинската стратегия
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3.3.1 Направления
За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на
социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена
интервенция в няколко направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с
участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на
ситуацията в община Ивайловград.
Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с
идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за
решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на общината. Направленията
са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина
на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.
Избраните направления за съдържанието на социалните услуги включват:
1. Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца
Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за
оставане в тяхната семейна и домашна среда, работа с деца с поведенчески проблеми,
развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни
форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална
маргинализация. Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск,
насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на
семействата. Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в
социалните услуги в общината, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с
цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и
извеждането на децата от специализираните институции
2. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и
лица в неравностойно положение
Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно
социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така
че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до
качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.
Усилията са насочени приоритетно към развитие на местните общности в неравностойно
положение и уязвимите изключени групи, съхраняване на човешкото достойнство и
социалната справедливост.
3. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Приоритет в това направление е създаването на условия за предоставяне на грижи за старите
хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се
съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите,
отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания
и условия на живот.
Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение
включват
4. Развитие на човешките ресурси
В процеса на планиране недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните
услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията
на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за
предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както
за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигането на
качество на услугите в съответствие със съвременните стандарти.
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5. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.
Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да
се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и частни
организации - социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост,
инфраструктура и жилищна среда.
3.3.2 Приоритетни целеви групи
Планираните дейности в Общинската стратегия ще обхванат всички рискови групи,
изведени при анализа на ситуацията. Определянето на приоритетни целеви групи в никакъв
случай не изключва останалите рискови групи, но задава основния фокус на интервенцията
през периода на стратегията. Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните
услуги и мерки за социално включване в община Ивайловград са:
⇒ Лица и семейства в неравностойно социално положение /социално слаби лица и
семейства, самотни родители/;
⇒ Хора с увреждания –деца и възрастни;
⇒ Възрастни хора-самотноживеещи и пенсионери, живеещи под минималния праг на
бедност;
3.4. Цели
3.4.1 Общи и специфични цели
Общинската стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в
община Ивайловград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа
за хората от рисковите групи. Във всяко приоритетно направление на Общинската стратегия
са набелязани общи и специфични цели и задачи:
Направление 1: Превенция и услуги за деца в риск, отглеждани извън семейството
Обща цел 1. Да се подобри грижата за деца, изоставени на ниво родилен дом и настанени
в специализирани институции
•
Специфична цел 1.1. Да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.
•
Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания
отглеждани в семейството.
•
Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на
рисково поведение и неглижиране на децата.
•
Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и
уязвими групи до качествено образование.
•
Специфична цел 1.5. Да се реинтегрират децата от закритите социални институции
Услугите са фокусирани върху изграждането на умения за добро родителство,
консултиране и подкрепа за преодоляване на проблемите, свързани с отклоняващото се
поведение. Планира се организирането на извънкласни занимания и дейности за деца с
девиантно поведение - спорт, клубове по интереси и др. Хоризонталните програми и мерки в
сферата на образованието се инициират и осъществяват предимно от училището и детската
градина, НПО, действащото училищно настоятелство, читалище, инициативни групи на
родителите и местната общност, с подкрепата на общината.
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Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи
и лица в неравностойно положение
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:
•
Специфична цел 2.1. Разкриване на социални услуги в общността за осигуряване на
условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда.
•
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и
общности в риск.
Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени места в
общината, чрез:
•
Специфична цел 3.1. Развитие на мрежа от услуги в общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда;
•
Специфична цел 3.2.
Осигуряване на
резидентна грижа в среда, близка до домашната.

достъп на старите хора до качествена

Общите и специфичните цели във функционалните приоритетни направления на
Общинската стратегия включват:
Направление 4: Развитие на човешките ресурси
Обща цел 4. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги, чрез
изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез
осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.
•
Специфична цел 4.1. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа и политики
към хора и групи в неравностойно положение.
•
Специфична цел 4.2. Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за
развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и
стандарти.
Направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество
Обща цел 5: Да се повиши ефикасността на услугите и да се допълнят наличните
ресурси, чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно
сътрудничество.
•
Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство при
предоставяне на социалните услуги.
•
Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно
сътрудничество и развитие на смесени услуги.
3.4.2 Ключови индикатори за успех
Постигането на набелязаните общи и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще
създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите
групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще
бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в
решаването на идентифицираните проблеми.
Ключовите базисни индикатори за промяната в ситуацията ще покажат разликите при
сравнението на показателите за настоящия момент с данните към 2015 г. Такива са:
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Развита модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и
общности в община Ивайловград в съответствие с националните приоритети за
деинституционализация и европейските ценности;

Подобрено равнище на гарантиран достъп до услуги на максимален брой нуждаещи се
хора;

Увеличена степен на обхващане на пръснати рискови групи чрез развитие на мобилни
услуги в цялата община;

Предотвратена институционализация на децата, лишени от родителски грижи, към
края на времевия обхват на стратегията;

Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 60 % от старите хора в
община Ивайловград с приоритетно обхващане на самотно живеещите в отдалечените
населени места;
Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция в рамките на
периода от пет години изпълнение на Стратегията са:

Осигурена подкрепа за поне 70 % от уязвимите семейства и деца в община
Ивайловград чрез комплекс от услуги;

Поне 95% от децата в предучилищна възраст, обхванати в детска градина и от децата в
задължителна училищна възраст - в подходяща форма на образование;

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 70% от хората с
увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник,
социален и личен асистент;

Предотвратена институционализация на самотно живеещи стари хора, чрез развити
услуги за грижа в домашна среда;

Повишена информираност /чувствителност на обществеността в община Маджарово
към проблемите на децата и лицата с увреждания;

Повишен капацитет за управление на СУ на представители на администрацията, и на
персонал на доставчиците на услуги;

Осъществена поне 1 междуобщинска социална услуга за деца и възрастни, обхващащи
потребители от повече от 1 община;

Инициирани и развити поне 2 смесени междусекторни услуги и/или мерки за социално
включване на уязвими общности и рискови групи.
4. Интервенция – социални услуги и мерки
Планираната интервенция очертава общата картина на развитието на мрежа от социални услуги
на две нива – областно и общинско за периода от 2011 до 2015 година. Стратегията обхваща:
•
Развитие и усъвършенстване на съществуващите социални услуги през
следващите пет години (2011 - 2015);
•
Разкриване на нови и иновативни социални услуги за изведените приоритетни
целеви групи;
•
Иницииране на междусекторни „смесени" иновативни услуги и програми;
•
Успоредно развитие на политики и мерки за социално включване в свързани
сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда), чрез които се решават
конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно
функциониране на социалните услуги.
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Услугите и мерките са описани към съответното направление, като се правят препратки и
уточнения в случаите, когато една социална услуга изпълнява дейности, отнасящи се до две или
повече направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности се разглеждат като система от
услуги, които си взаимодействат и допълват, за да се постигне ефект и реална полза за обхванатите
целеви групи.
Функциониране на социалните услуги на общинско ниво: Предвижда се социалните
услуги да функционират на две нива – общинско и областно. На всяко от нивата ще бъдат изградени
партньорски мрежи. На ниво община услугите включват основно превантивни услуги и мерки.
Услугите за възрастни ще бъдат организирани около съществуващият Домашен социален патронаж и
Дом за стари хора, които в момента работят в общината. Максимално да се използват възможностите
на Национални и оперативни програми и други източници на финансиране и осигуряване на
услугите Домашен помощник, Социален асистент и Личен асистент.
На Областното ниво се обхващат всички общини от област Хасково и ще се надграждат
съществуващите услуги със специализирани дейности, които изискват наемане на специалисти,
които не са налични в по-малките населени места. При настоящата законодателна рамка това
означава, че определен набор от услуги ще бъдат предоставяни в няколко населени места, но техните
клиенти ще обхващат цялата област. Такива са услугите по приемна грижа, специализирано
консултиране, подкрепа за осиновяването, резидентна грижа и др.
Дейности по приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, чрез предотвратяване на
рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск.
•
Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги в общината за
подкрепа и социална интеграция на уязвимите семейства и деца, като се предприемат
следните мерки:
Мярка 1.1.1. Комплексна програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на
децата в биологичното семейство.
Дейност 1.1.1.1. Работеща програма за ранна превенция на изоставянето.
Мярка 1.1.2 Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца,
лишени от родителска грижа;
Мярка 1.1.3. Развитие на приемна грижа;
Мярка 1.1.4. Общински политики и мерки за осигуряване на правото на децата на достъп до
образователни услуги и превенция на отпадането от училище – изпълнявани съвместно с
училищата, РИО на МОМН, НПО.
Дейност 1.1.4.1. Обхващане на децата в образователни инициативи, извънкласни и
извънучилищни дейности.
Мярка 1.1.5. Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от
деца в община Ивайловград и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик.
Дейност 1.1.5.1. Реализирани инициативи и кампании за превенция на насилието и рисковото
поведение във всички училища;
Дейност 1.1.5.2. Разширен спектър на услугите за деца, младежи, възрастни с рисково
поведение, жертви на насилие и трафик, зависимости.
•
Специфична цел 1.2. Осигуряване на условия за развитие на децата с
увреждания, отглеждани в семейството.
Мярка 1.2.1. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.
Дейност 1.2.1.1. Интеграция на деца с увреждания в детски градини - включително тяхното
адаптиране, осигуряване на транспорт, както и да се анализират възможностите за
алтернативна услуга в детска градина за почасово гледане на деца с увреждания. Възможно е
с тези дейности да се ангажират местни доброволци.
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Дейност 1.2.1.2. Прилагане на програмите, които предлагат домашни грижи - Личен асистент,
Социален асистент и Домашен помощник за деца с увреждания.
•
Специфична цел 1.3. Подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално
включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за
превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда
Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи;
Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и
младежите.
Мярка 1.3.1. Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и ще
спомогнат за ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на
умения за добро родителство въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна
среда за максимално развитие на техните възможности.
Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на
деца, отглеждани в семейна среда включва:
•
Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за
уязвими семейства с деца;
•
Повишаване на чувствителността - промяна на нагласите и уменията на родителите за
стимулиране на ранното детско развитие.
Дейност 1.3.1.1. Навременна намеса на ОЗД за настаняване в семейства на близки и роднини
на деца от СИ, изоставени деца и на деца в риск от изоставяне.
Дейност 1.3.1.2. Оказване на продължаваща подкрепа от ОЗД за семействата на близки и
роднини, в които са настанени деца, лишени от родителска грижа – консултации,
посредничество и съдействие.
Дейност 1.3.1.3. Включване на училището и гражданските организации за подобряване на
грижата за децата в семейството. Иницииране и изпълнение на дейности в училище за
консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно родителство.
Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи;
Дейност 1.3.2.1. Образователни програми и кампании в училище за превенция на рисково
поведение (агресия; насилие; отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и
младежи); провеждане на здравна и социална просвета против зависимостите; лекции и
дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи
на общинско и областно ниво.
Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при
децата и младежите.
Услугите са фокусирани върху подкрепата за преодоляване на проблемите, свързани с
отклоняващото се поведение чрез директна работа с децата - консултиране и подкрепа за деца
с отклоняващо се поведение и за семействата им. Планира се организирането на извънкласни
занимания и дейности за деца с девиантно поведение – спорт, клубове по интереси и др.;
образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при
нарушаването им.
Дейност 1.3.3.1. Съвместна дейност на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), обществените възпитатели и Комисията
за детето към общината, заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на
насилие.
Дейност 1.3.3.2. Съвместна дейност на МКБППМН и ОЗД – за подкрепа за деца, жертви на
насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца
извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение.
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•
Специфична цел 1.4. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови
общности и уязвими групи до качествено образование, чрез:
Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички
деца в община Ивайловград;
Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна
възраст чрез:
• издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка изпълнява се от учителите, с подкрепата на общината, ОЗД, социалните работници;
• разкриване на подготвителен клас в училище и/или предучилищни групи в детската
градина;
• срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите.
Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в
образованието на отпадналите деца и младежи.
Дейност 1.4.2.1. Развитие на смесени образователно-социални услуги за превенция на
отпадането и задържане на децата в училище. Изграждане на партньорство и взаимодействие
между социалните услуги, от една страна, и организациите, ангажирани с образованието
(училище, НПО и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на
децата.
Дейност 1.4.2.2. Хоризонтални мерки за подобряване на привлекателността на училището,
които обхващат всички деца и млади хора в училище и осигуряват:
•
Иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса към
учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на
решения, отнасящи се до децата;
• Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по
интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата
и младежите;
• Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на
учителите и включване на интерактивни методи.
Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на
отпадналите от училище деца, които се изпълняват от училище, училищно настоятелство,
читалище в тясно сътрудничество с ОЗД и общинска администрация, включващи:
• Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;
• Срещи, консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители;
• Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния
материал от децата и младежите.
Дейност 1.4.2.4. Постепенно извеждане на децата от помощното училище, адаптация и
интегриране на масовите общообразователни училища.
Мярка 1.4.3. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в
учебно-възпитателния процес на техните деца.
Дейност 1.4.3.1. Обучения за изграждане на капацитет в училището и детската градина за
включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище: обучения на учители
и директори – методи и подходи за включване на родителите и приобщаване на родителите
към образованието на техните деца; разпространение на обучителни материали за работа с
родителите; обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини.
Дейност 1.4.3.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката
между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на
общинска администрация, РИО на МОМН и гражданския сектор.
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Дейност 1.4.3.3. Развитие капацитета на Училищното настоятелство и НПО за подкрепа на
интегрираното образование с участието на родителите и местните общности.
Мярка 1.5.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от СИ в биологичното или
разширеното семейство.
Мярка 1.5.2. Развитие на Приемна грижа и извеждане на деца от СИ в приемни семейства и в
семейства на осиновители.
Мярка 1.5.1. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от СИ в биологичното или
разширеното семейство
Дейностите за реинтеграция на децата се извършват съвместно от СИ и ОЗД. Те
включват възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството и установяване на
контакт с неговите близки и роднини; консултиране (социално, правно, психологическо),
информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на
детето, изведено от СИ.
Дейност 1.5.1.1. Формиране на екипи по реинтеграция в семейна среда на децата, изведени от
СИ.
Дейност 1.5.1.2. Дейности на специализираните институции и ОЗД за реинтеграция на децата
от СИ в биологичното семейство. Предвижда се да се извършват съвместни дейности на
всички институции, имащи отношение при реинтегриране на деца, настанени в СИ в други
градове на страната.
Дейност 1.5.1.3. Изпълнение на дейности от СИ и ОЗД по настаняване на деца от СИ в
биологичното семейство, семейства на близки и роднини и услуги по подкрепа–
консултиране, практическа и материална/финансова подкрепа, съдействие, информиране,
посредничество.
Дейности по приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги в общността за
социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален
брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:
•
Специфична цел 2.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на
хората с увреждания в семейна среда, чрез развитие на съществуващите и разкриване на нови
услуги и грижа в общността.
Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и техните семейства.
Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности вкъщи (като помощ при
хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и
почасови услуги извън дома (Дневен център и алтернативни форми на заместваща грижа).
Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора
с увреждания като домашен помощник, социален и личен асистент чрез продължение на
националните програми (ДП, СА, ЛА).
Дейност 2.1.2.2. Включване на допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и попълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места.
Дейност 2.1.2.3. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за улесняване на
достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и
Закона за интеграция на хората с увреждания.
Дейност 2.1.2.4. Изграждане на Дневен център за стари хора (с капацитет 20 места) за
предоставяне на дневни и почасови услуги на лица с различни увреждания, живеещи в
семейна среда - планира се през 2013 година.
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Мярка 2.1.3. Развиване на целева общинска политика и мерки за социално включване на
хората с увреждания.
Дейност 2.1.3.1. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в
общественото пространство, читалище, училище и детска градина, предприятия и пр.
Дейност 2.1.3.2. Дейности на ДБТ, община и местни НПО за предоставяне на достъп до
доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация
(преквалификация), обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на
работа.
Дейност 2.1.3.3. Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на по-широки
възможности за самостоятелен живот - обучение на хората с увреждания, жилище, доходи,
достъп до услуги и подпомагане.
Дейност 2.1.3.4. Общински мерки и/или програми за подобряване на достъпа до
административни услуги и социална подкрепа - чрез посредничество, предоставяне на съвети,
консултации и техническа помощ от НПО и общинска администрация
•
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и
общности в риск.
Мярка 2.2.1.Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени
към деца и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение
Дейност 2.2.1.1. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни
услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от училище,
училищно настоятелство и НПО.
Дейност 2.2.1.2. Продължаване на дейностите на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В нея се извършва основно
превантивна корекционно-възпитателна дейност сред малолетни и непълнолетни.
Дейности по приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен
живот
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живот на старите хора във всички населени
места в община Ивайловград, чрез:
•
Специфична цел 3.1. Развитие на мрежата от услуги в общността за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.
Мярка 3.1.1. Запазване на устойчивостта на дейностите в Домашния социален патронаж и
обхващане на малките отдалечени населени места.
Домашният социален патронаж е мобилна услуга, добре позната в общината, която стига до
домовете на своите клиенти.
Дейност 3.1.1.1. Разширяване на обема и многообразието на дейностите в действащия
Домашен социален патронаж в общината.
Дейност 3.1.1.2. Запазване на устойчивостта на обществената трапезария в общината.
Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда, чрез увеличаване на капацитета на
услугите домашен помощник, социален и личен асистент с увеличен капацитет.
Предоставянето на социални услуги в посока обгрижване в домашна среда ще позволи на
старите хора по-дълго да живеят в своя дом и в своята семейна среда, както и ще предотврати
настаняването им в специализирани институции.
Дейност 3.1.2.1. Осигуряване и доразвиване на услугите Домашен помощник, Социален и
Личен асистент по НП и ОП РЧР.
Идентифицираните потребности на рисковите групи изискват увеличение на наетите лични
асистенти/домашни помощници за лица с увреждания.
Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.
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През периода на изпълнение на Общинската стратегия в Ивайловград ще се положат целеви
усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора, чрез повече
гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на
възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на
честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. Дневните центрове са
основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и
възможности за общуване. Осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на
ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и
достайни старини.
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4.6. Обобщена таблица за планираните услуги в община Ивайловград

№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет

1

Приемна
грижа

Грижа за изоставени
деца

Териториале
н обхват
Всички
общини в
областта, в
т.ч. и
Ивайловград

2010

2011 2015

8

0

60
при
е
мни
семе
й
ства

2

Дневен
център за
деца с
увреждания
(ДЦДУ)

Деца с увреждания

Ивайловград
община

22

22

22

3

ЦСРИ
за
деца
и
възрастни
(ДДД)

Деца и лица с
увреждания;
Деца с увреждания в
семейна среда;
Вкл. нуждаещи се от
почасови грижи;
Родители,
отглеждащи деца с
увреждани; хора с
увреждания с чужда
помощ и без право на
чужда помощ

Ивайловград

0

0

20

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местопол
о-жение

информационни кампании,
Област
обучение, подбор и наемане на Хасково
приемни родители,
наблюдение и подкрепа за
приемните родители и
приемните деца,
възстановяване и/или
поддържане на връзки със
семейството;
Превенция на изоставянето.
Ивайловг
Консултиране, дневна грижа,
рад
рехабилитация, логопедична
помощ, информация и
обучение, специализирани
медицински грижи
Медицинска и социална
Ивайловг
рехабилитация, консултациирад
Социални, правни, здравни,
психологически,
трудотерапия; умения за
самостоятелност;
Мобилни услуги от
рехабилитатор.
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Статус - налична / нова
(година за стартиране)
Нова за планиране

Налична, планира
капацитет – 22 места

Нова - планирана за
сред 2012 година – 20
места
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

4.

5.

6.

Масови
детски
градини и
училища;
ресурсни
учители
Образовател
ни програми
и
инициативи
на общини,
НПО,
училища,
МОМН
Домашен
социален
патронаж
Общинска
дейност

7.

Обществена
трапезария

8.

Клуб на
пенсио-нера
общинска
дейност

Деца с увреждания в
семейна среда

Деца в риск от
отпадане от училище;
Деца отпаднали от
училище

Самотно живеещи
стари хора с
увреждания и/или със
затруднения в
самообслужването,
които имат нужда от
грижа в семейна
среда Самотно
живеещи стари хора в
отдалечени населени
места без достъп до
услуги
Самотно живеещи
стари хора;
пенсионери с ниски
доходи, хора с
увреждания с ниски
доходи и др.
Пенсионери, които
нямат сериозни
здравословни
проблеми и се
обслужват сами

Капацитет

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местопол
о-жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Програми за интеграция на
деца с увреждания в масови
детски градини и в масови
училища; обучение с
подкрепата на ресурсните
учители.
Разработване на механизъм
или процедура за координация
на областно ниво между РИО
на МОМН, общините, РДСП
(ДСП), НПО

Във
всички
общини

Налична за
допълнителните
дейности. През 2011 г.
разработване на план
за действие във всяка
община.
През 2011 г.разработване на
целевите
образователни
програми за
приобщаване на деца и
родители към училище

Териториале 2010
н обхват
Всички
общини в
областта, в
това число и
община
Ивайловград
Училищата в
цялата област

2011 2015

Ивайловград

140

140

140

Мобилна услуга за обхващане
на селата - предоставяне на
храна,
комунално-битови
услуги,
помощ
в
домакинството, здравна и
мед.грижа, осигуряване на
трудо и арт терапия, други.

Ивайловг
рад

Налична - разширяване
на дейностите и
многообразието на
услугите и капацитетите за обхващане на
малките изолирани
населени места

Ивайловград

35

70

70

Осигуряване на топла и
питателна храна през зимата

80 % от
населенит
е места в
областта

Нова за планиране във
вс. общини (финансирана чрез ФСП през
зимния сезон или чрез
общински бюджет)

Ивайловград

1

1

1

Осигуряване на лични и Ивайловг
социални
контакти. рад
Информиране и консултиране
-социално, здравно, правно
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Във
всички
общини

Налична и нова
дейности
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет

Териториале
н обхват
Ивайловград

2010

2011 2015

1

1

1

Самотно
живеещи
стари
хора;
пенсионери с ниски
доходи, които могат
да се обслужват сами
Дом за стари Стари хора със
затруднено
хора
самооблувае, които
(ДСХ)
имат нужда от
резидентна грижа
Лица с трайни
Социален
увреждания, с тежки
асистентздравословни
услуга в
проблеми, които не
общността
могат или са много
по
национална затруднени да се
обслужват сами
програма

Ивайловград

0

0

20

Ивайловград

0

20

Ивайловград

0

10

Личен
асистентуслуга в
общността
по
национална
програма

Лица и деца с трайни
увреждания, с тежки
здравословни
проблеми, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами

Ивайловград

11

Домашен

Лица с трайни

Ивайловград

7

Клуб на
инвалида общинска
дейност

8

Дневен
център за
стари хора
(ДЦСХ) ДДД

9

Хора с увреждания,
които имат
възможност да се
придвижват

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местопол
о-жение

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

Осигуряване на лични и Ивайловг
социални
контакти. рад
Информиране и консултиране
-социално, здравно, правно за
хората вс увреждания
Осигуряване на храна, лични и Ивайловг
социални контакти,
рад
консултации

Налична и
разширяване с нови
дейности

20

Осигуряване на храна, лични и Ивайловг
социални контакти,
рад
консултации

Нов за планиране 2010, старт в 2011 г.

0

20

Налична, за
разширяване

0

5

20

0

0
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Осигуряване на грижи в
семейна среда на деца и лица,
които поради ограничения от
здравословен характер са
изключени от социалния
живот и са в риск от
зависимост от
институционален тип грижи.
Осигуряване на грижи в
семейна среда на деца и хора,
нуждаещи се от постоянно
обгрижване в ежедневие-то
си, предоставяне на
алтернативен избор за
професионално развитие на
семейства, в които има лице с
трайно увреждане.
Осигуряване на грижи в
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Ивайловг
рад

Ивайловг
рад

Ивайловг

Нови за планиране
след 2013 год.

Налична, за
разширяване

Налична, за
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№

Услуга, вид

Потребители
Целеви групи

помощник услуга в
общността
по ОП
"Развитие
на
човешките
ресурси "

увреждания, в тежко
здравословно
състояние, които не
могат или са много
затруднени да се
обслужват сами

Териториале
н обхват

Капацитет
2010

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Местопол
о-жение

семейна среда на деца и хора,
които поради различни
ограничения от здравословен
характер са изключени от
социалния живот.

рад

Статус - налична / нова
(година за стартиране)

2011 2015
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5. Система на мониторинг и оценка
5.1.

Цели и задачи на мониторинга и оценката

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми
в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като Общинската
стратегия за социалните услуги в община Ивайловград. Резултатите от мониторинга и
оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните
направления, дългосрочните цели и оперативните задачи в хода на изпълнението.
Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:
1. Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната
среда в община Ивайловград, чрез:
•

Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

• Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на
предоставяните услуги и подкрепа;
• Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на
услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките
ресурси.
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Общинската
стратегия, чрез:
• Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/
услуги;
• Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните
дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;
• Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –
община, доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и
качеството на социалните услуги.
3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от
изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.
Оценката обхваща следните критерии:
• Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и
конкретните потребности и възможности на рисковите групи;
• Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на
обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените ресурси;
• Ефективността на Стратегията – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на
услуги, както и на степента на обхващане на идентифицираните групи, индивиди и общности
в риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява
през призмата на ефекта върху целевите рискови групи, като се оценяват ползите за
потребителите - индивидуални и общи за рисковата група;
• Въздействието на Общинската стратегия върху общия социален контекст, степен на
постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени
в състоянието на социалната среда и рисковите групи;
• Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението
им след времевата рамка на Общинската стратегия.
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4. Да осигури системното актуализиране на Общинската стратегия, подобряването на
политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и
мерки чрез:
• Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по
отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на
интервенцията;
• Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и
следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и мерки;
• Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида
и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;
• Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на
социалните услуги по места;
• Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на
Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места.
В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна
Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите,
които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и
обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурени от Системата за
мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.
Мониторингът и оценката с участие е основният подход, който ще се следва при
изграждането на системата. Този подход изисква включването и обратната връзка от всички
участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни
предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и
чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от
мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на
препоръките на практика.
5.2 Логическа рамка и ключови индикатори за успех
В системата за мониторинг и оценка на Стратегията ще се следят два основни типа
индикатори:
Базови индикатори за ситуацията, които описват общия социален контекст и
представят настъпилите промени в положението на рисковите групи в община Ивайловград в
сравнение с “изходната точка” в състоянието им при оценката на първоначално
идентифицираните проблеми. Тези индикатори осигуряват обективно измерване на реалната
постигната промяна в социалния контекст през времевата рамка на Стратегията и дават
възможност да се оцени обективно цялостния ефект и въздействие от изпълнението на
Общинската стратегия.
Индикатори за прогреса, чрез които се проследява напредъка в постигането на
специфичните цели на Стратегията и се измерват преките резултати от интервенцията и
осъществените дейности – социални услуги и мерки.
Индикаторите за измерване на успеха са включени в Логическата рамка на
Общинската стратегия, която представя логическата връзка между целите, очакваните
резултати и дейностите.
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Логическа рамка на Общинската стратегия
Визия
Общинската стратегия за социалните услуги има за цел да развие адекватни, гъвкави, достъпни и разнообразни социални услуги, които да
имат реален принос за подобряване качеството на живот на индивидите и общностите в риск, да им дадат възможната самостоятелност и
пълноценна реализация, превръщайки община Ивайловград в район с модерно и качествено социално обслужване.
Общи
цели

Индикатори – базови индикатори за ситуацията

Източници на информация

Обща цел Предотвратяване
1
на рискове,
водещи към
социално
изключване и
изолация на деца и
семейства в риск.

Оказана подкрепа/ създадени условия за подобрена
родителска грижа в общината /от 2011 г./
Предотвратена институционализация на децата в риск от
изоставяне чрез реинтеграция в семейството, настаняване при
близки и роднини, приемна грижа
Подобрена грижа за децата, настанени в алтернативни форми
на семейна грижа (настаняване при близки и роднини, приемна
грижа, осиновяване)
Поне 95% от децата в задължителна училищна възраст
обхванати в училище, подготвителен клас или групи - в
подходяща форма на образование;

- Аналитични доклади на
независими експерти
- Социологически проучвания
- Годишни доклади за
мониторинг на напредъка на
изпълнение
на общинската стратегия
- Анализи за оценката на
потребностите - ОЗД, ДСП и РДСП
- Проучване за обратна връзка
от потребителите

Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда
на 70% от хората с увреждания – потребители на услугите
домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и
личен асистент;
Подобрен достъп на хората с увреждания до социална и
медицинска рехабилитация;
Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 60%
от старите хора в община Ивайловград с приоритетно обхващане
на самотно живеещите в отдалечените населени места;

- Данни ОЗД,ДСП, общината
- анализи на РДСП за оценката на
потребностите,
- статистически данни от РДСП
- решения на ОбС и заповеди на
АСП за разкриване на нови
социални услуги

Обща цел Да се създадат
2
условия за
социално
включване и
интегриране на
максимален брой
хора в
неравностойно
положение и
уязвими групи
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Период
на
проверка

2011

2013

2015

2011

2013

2015
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Разширен спектър от услуги за превенция и реинтеграция на
рискови групи с проблемно поведение;
Обща цел Да се подобри
3
качеството на
живот на старите
хора във всички
населени места в
общината

Обща цел Да се гарантира
4
качеството и
ефективността на
социалните
услуги, чрез
изграждане на
капацитет за
управление на
общинско ниво и
осигуряване на
квалифициран
персонал за
предоставяне на
услуги

Предотвратена преждевременна институционализация на
самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в
домашна среда (с мобилен компонент);
Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за
старите хора в община Ивайловград с приоритетно обхващане на
самотно живеещите в изолирани населени
места извън общинския център;
Развити нов тип алтернативни резидентни услуги в среда
близка до домашната за стари хора, които не са в състояние да
живеят самостоятелно.
Повишен капацитет за управление на СУ на поне 5
представители на администрацията, ДСП;
Подобрена професионална квалификация и специализирани
умения за социална работа на доставчиците на услуги в община
Ивайловград;
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- Статистически данни на НСИ
- Отчети СУ и мобилни екипи
- Обратна връзка от
потребителите
- Посещения на място

2011

2013

2015
- Проучване за
обратна връзка
от потребителите
за качеството на
СУ; анкети
- Документация на СУ, срещи с
персонала
- Документация
от обученията

2011

2013

2015
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Обща цел
5
Да се повиши
ефикасността на
услугите и
допълване на
наличните ресурси
чрез развитие на
междуобщинско
партньорство и
междусекторно
сътрудничество
Специфични цели

Сключена пряка договореност за партньорство между 2 или
повече общини за съвместни социални дейности;
Осъществена поне 1 междуобщинска социална услуга,
обхващаща потребители от повече от 1 община;
Инициирани и развити поне 2 смесени междусекторни услуги
(между 2 или повече от секторите здравеопазване, социални
услуги, образование, заетост, жилищна политика и
инфраструктура);
Набелязани и осъществени общински мерки (проекти) за
социално включване на уязвими общности и рискови групи.

Мерки, дейности

Преки резултати /
индикатори за изпълнение
на дейностите
Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск
Мярка 1.1.1. Комплексна
• Работеща програма за
ранна превенция на
• Специфична
цел програма за ранна
1.1. Да се разшири превенция на
изоставянето;
мрежата от социални изоставянето и задържане • Обхващане на децата в
услуги в общината за на новородените деца в
образователни инициативи,
подкрепа и социална биологичното семейство; извънкласни и извънучилищни
интеграция на уязвимите Мярка 1.1.2. Осигуряване дейности;
семейства и деца
• Реализирани инициативи и
на грижа при близки и
кампании за превенция на
роднини за изоставени и
насилието и рисковото
неглижирани деца,
поведение във всички
лишени от родителска
училища;
грижа;
Мярка 1.1.3. Развитие на Разширен спектър на услугите
за деца, младежи, възрастни с
приемна грижа
рисково
поведение, жертви на
Мярка 1.1.4. Общински
насилие и трафик,
политики и мерки за
осигуряване на правото на зависимости.
децата на достъп до
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- Общински финансови справки
- Протоколи и решения на ОбС
- Подписани междуобщински
и междусекторни споразумения
- Доклади ЗМО
- Мониторингови доклади от
изпълнението на общинската
програма за развитие
- Срещи и дискусии

2011

2013

2015

Ключови индикатори за
ефекта

Източници на
информация

•
Повишен родителски
капацитет на 20-30 семейства
годишно;
•
Постигнато обхващане в
услуги за превенция на 100% от
майките /новородените в риск
от изоставяне;
•
Осигурено обхващане на
95% от подлежащите деца в
задължителна подготвителна
група;
•
Повишена училищна
посещаемост с 20% годишно;
•
Намалено отпадане от
училище с 25% годишно;
• Предоставени услуги
/подкрепа/ реинтеграция за
100% от децата и лицата,

Статистически
данни на НСИ
- Проучване за
обратна връзка
от
потребителите
Социологическ
и анкети,
проучвания
- Заповеди на
кмет и решения
на ОбС за
разкрити нови
общински
услуги в
подкрепа на
уязвими
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Период
на
проверка

образователни услуги и
превенция на отпадането
от училище –
изпълнявани съвместно с
училищата, РИО на
МОМН, НПО;
Мярка 1.1.5.
Осъществяване на
програми за превенция на
всички форми на насилие
над и от деца в община
Ивайловград и подкрепа
на жертвите на насилие,
експлоатация и трафик.

Специфична цел 1.2. Да
се осигурят условия за
развитие на децата с
увреждания, отглеждани
в семейството.

Мярка 1.2.1. Подкрепа за
родителите за отглеждане
на децата с увреждания в
семейството

• Разнообразни услуги,
предоставяни на деца с
увреждания чрез мобилни
екипи;
• Брой/процент деца с
увреждания, обхванати в
предучилищна подготовка и
образование;
• Планирани и изпълнявани
общински мерки за достъпна
среда в детската градина и
училище
• Осигурена качествена
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жертви на насилие,
зависимости и рисково
поведение;
•
Подобрена резултатност
с 25% на услугите за
реинтеграция на деца в
биологичното и разширеното
семейство;
•
Предоставено обучение
на всички кандидатосиновители
•
Създаване на приемни
семейства;

семейства и
деца
-Статистически
данни и
справки от
РИО на МОМН
- Срещи в
училище с
деца, родители,
учители
- Справки и
отчети на
социалните
услуги
- Годишни
доклади,
статистически
данни и отчети
на РЗИ и
общинска
администрация

•
Постигнато обхващане в
услуги за ранна интервенция и
подкрепа на 100% от случаите
на деца с увреждания;
•
Осигурена заместваща
грижа – почасова, дневна, за
няколко дни – с едновременен
капацитет за поне 30% от
семействата с деца с
увреждания;
• Постигната степен на
адаптиране на средата към
нуждите на децата с

- Данни на
АХУ
- Данни на
общината
- Справки и
отчети на СУ
-Статистически
данни и
справки от
РИО на МОМН
- обратна
връзка от
потребителите
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Мярка 1.3.1. Развиване на
Специфична цел 1.3. Да услуги в общността за
се осигури подкрепа на
подобряване на
уязвимите семейства и
родителския капацитет и
децата за социално
за превенция на
включване, за превенция неглижирането на децата,
на рисково поведение и
отглеждани в семейна
неглижиране на децата.
среда
Мярка 1.3.2. Програми за
превенция на рисково
поведение при деца и
младежи;
Мярка 1.3.3. Подкрепа за
преодоляване на
последиците от рисковото
поведение при деца и
младежи.

интегрирана предучилищна
подготовка и образование за
децата с увреждания.
• Предоставени домашни
грижи - Личен асистент,
Социален асистент и Домашен
помощник за деца с
увреждания.
- Изградени умения за добро
родителство и подобрени
условия на семейна среда, чрез
подкрепа на семейства с деца в
риск, застрашени от
изоставяне и неглижиране;
- Проведени социални,
правни, психологически
консултации за уязвими
семейства с деца;
- Повишено внимание и
ангажираност на училището и
гражданските организации за
подобряване на грижата за
децата в семейството.
- Приложени образователни
програми и проведени
кампании в училище за
превенция на рисково
поведение (агресия; насилие;
отклоняващо се поведение;
рисково поведение на деца и
младежи);
- Проведена здравна и
социална просвета против
зависимостите; лекции и
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увреждания;

- база данни на
ОЗД и ДСП

• Осигурена подкрепа на
уязвимите семейства и децата
за социално включване, за
превенция на рисково
поведение и неглижиране на
децата на 100%;

- Анализи и
данни на РДСП
- Срещи в
училището с
деца, родители,
учители
- Справки и
отчети на
социалните
услути
- Годишни доклади, статистически данни и
отчети на РЗИ и
общинска
администрация
- Социологически анкети,
проучвания
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Специфична цел 1.4.
Да се гарантира равен
достъп на децата от
рискови общности и
уязвими групи до
качествено образование

Мярка 1.4.1. Гарантиране
на задължителното
предучилищно
образование за всички
деца в община
Ивайловград;
Мярка 1.4.2. Програми за
превенция на отпадането
от училище и
реинтеграция в
образованието на
отпадналите деца и
младежи.
Мярка 1.4.3.
Целенасочена политика за
приобщаване на
родителите и общността в
учебно-възпитателния
процес на децата.

дискусии в часа на класа;
организиране на хепънинги;
междуучилищни прояви и
инициативи на общинско и
областно ниво.
- Проведени общи инициативи
на Местната комисия за борба
с противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) и
обществените възпитатели в
общината, заедно с ОЗД в
подкрепа на деца с рисково
поведение и жертви на
насилие.
- Издирени всички деца в
предучилищно образование от
5-годишна възраст;
- Обхванати всички
подлежащи деца и записани в
предучилищна подготовка - от
учителите, с подкрепата на
общината, ОЗД, социалните
работници;
- Разкрит подготвителен клас
в училище и/или
предучилищни групи в
детската градина;

• Гарантиран равен достъп на
децата от рисковите общности
и уязвими групи до качествено
образование на 100%

- Данни на
общината
-Статистически
данни и справки
от РИО на
МОМН, СОУ

- Проведени срещи и
посещения по домовете за
информиране и мотивиране на
родителите;
- Развити смесени
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образователно-социални
услуги за превенция на
отпадането и задържане на
децата в училище:
- Посещения на място и срещи
за издирване на отпадналите
деца;
- Срещи, консултации,
инициативи за мотивиране на
децата и техните родители;
- Организиране на
консултации, занимални и
помощ от учителите за
наваксване на учебния
материал.
- Изграждане на партньорство
за взаимодействие между
социалните услуги, от една
страна, и организациите,
ангажирани с образованието
(училище, НПО, и пр.), от
друга страна, за образователна
интеграция и реинтеграция на
децата.
- Организирани извънкласни и
извънучилищни дейности за
мотивация на децата и техните
родители - включване на
децата в извънучилищни
занимания в рамките на
учебната година (ателиета по
интереси, школи по изкуства,
спортни състезания);
осмисляне на свободното
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград
(2011-2015г.)
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време на децата и младежите;
Специфична цел 1.5. Да •
се реинтегрират децата
от закритите социални
институции

Мярка 1.5.1. Развитие
на услуги за
реинтеграция на
децата от СИ в
биологичното или
разширеното
семейство.

•

Мярка 1.5.2. Развитие
на Приемна грижа и
извеждане на деца от
СИ в приемни
семейства и в
семейства на
осиновители.

•

Мярка 1.5.1. Развитие
на услуги за
реинтеграция на
децата от СИ в
биологичното или
разширеното
семейство

Специфични цели

Мерки, дейности

- Формиране на екипи по
реинтеграция в семейна среда
на децата, изведени от СИ.
- Дейности на
специализираните институции
и ОЗД за реинтеграция на
децата от СИ в биологичното
семейство. Предвижда се да се
извършват съвместни
дейности на всички
институции, имащи
отношение при реинтегриране
на деца, настанени в СИ в
други градове на страната.
- Изпълнение на дейности от
СИ и ОЗД по настаняване на
деца от СИ в биологичното
семейство, семейства на
близки и роднини и услуги по
подкрепа– консултиране,
практическа и
материална/финансова
подкрепа, съдействие,
информиране,
посредничество.

• Постигнато реинтегриране на
70% на децата от закритите
социални институции

- Анализи и
данни на РДСП
- Срещи в
училището с
деца, родители,
учители
- Справки и
отчети на
социалните
услути
- Годишни доклади, статистически данни и
отчети на РЗИ и
общинска
администрация
- Социологически анкети,
проучвания

Преки резултати /
индикатори за изпълнение
на дейностите

Ключови индикатори за
ефекта

Източници на
информация

Период
на
проверка

Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград
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Специфична цел 2.1. Да
се осигурят условия за
пълноценен и достоен
живот на хората с
увреждания в семейна
среда, чрез развитие на
съществуващите и
разкриване на нови
услуги и грижа в
общността.

Мярка 2.1.2. Разширяване
на социалните услуги в
домашна среда за
подкрепа в ежедневието
на хората с увреждания и
техните семейства.
Мярка 2.1.3. Развиване на
целева общинска
политика и мерки за
социално включване на
хората с увреждания

- Разширен обхват на
услугите, които предлагат
домашни грижи за хора с
увреждания като домашен
помощник, социален и личен
асистент чрез продължение на
националните програми (ДП,
СА, ЛА).
- Разширен обхват на
Домашния социален патронаж
за самотно живеещи стари
хора.
- Включени допълнителни
дейности, освен
предоставянето на храна и
осигуряване на комплексна
грижа заедно с услугите СА и
ДП (2011 – 2015 година):
- Включени допълнителни
услуги към Домашния
социален патронаж за попълно обхващане на хората с
увреждания от малките
населени места.
- Осигуряване на актуална
информация, съдействие и
посредничество за улесняване
на достъпа до технически
помощни средства и достъпна
среда в дома по програмите на
АХУ и Закона за хората с
увреждания.
- Изграден Дневен център за
стари хора (с капацитет 20
места) в гр.Ивайловград -
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• Осигурени услуги в
домашна среда за 60% от
хората с увреждания –
потребители на услугите
домашен социален патронаж,
домашен помощник, социален
и личен асистент, заместваща
грижа;

- Годишни
доклади, данни
и отчети на
общинска
администрация
- Отчети на
мобилни екипи
- Обратна
връзка от
близки на
клиенти и
потребители
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ежегодно

разкриване през 2015 година.
- Подобрена инфраструктура
за осигуряване на достъпна
среда в общественото
пространство, читалище,
училище и детска градина,
предприятия и пр.
- Реализирани дейности на
ДБТ, община и местни НПО за
предоставяне на достъп до
доходи, заетост,
професионално ориентиране и
професионална квалификация
(преквалификация), обучение
и практически умения и др. за
лицата с увреждания с право
на работа.
•
Специфична цел
2.2. Създаване на
условия за реинтеграция
на уязвими лица, групи и
общности в риск.

Мярка 2.2.1.Развиване на
услуги за превенция на
рисково и зависимо
поведение, насочени към
деца и възрастни и
реинтеграция на лица със
зависимости и проблемно
поведение

- Включване на родителите и
семействата в смесени
социално-образователни
услуги за превенция на
зависимостите и рисковото
поведение, изпълнявани от
училище, училищно
настоятелство и НПО.
- Продължаване на дейностите
на Местната комисия за борба
срещу противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните. В нея се
извършва основно
превантивна корекционновъзпитателна дейност сред
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•

Създадени условия за
реинтеграция на 60% от
уязвими лица, групи и
общности в риск

- Данни на
общината
- Справки и
отчети на СУ
- Данни от
МКБППМН,
СОУ, РУП
- база данни на
ОЗД и ДСП
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малолетни и непълнолетни.
Специфични цели

Мерки, дейности

Преки резултати /
индикатори за изпълнение
на дейностите

Ключови индикатори за
ефекта

Източници на
информация

Период
на
проверка

Разширени услуги в домашна
среда за 70% от потребители на
домашен социален патронаж,
домашен помощник, социален
и личен асистент;
Увеличен с 30 % брой стари
хора, потребители на услуги в
домашна среда;
Увеличен относителен дял на
потребителите в населени
места извън общинския
център;
Осигурени дневни и почасови
грижи, и подкрепа за стари
хора в общината;

- Заповеди на
кмет и решения
на ОбС за
разкрити нови
услуги в
подкрепа на
старите хора
- Обратна
връзка от
потребителите
- Посещения на
място

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот
Специфична цел 3.1. Да
се развие мрежа от
услуги в общността за
осигуряване на условия
за спокоен и достоен
живот на старите хора в
семейна и домашна
среда.

Мярка 3.1.1. Запазване на
устойчивостта на
дейностите в Домашния
социален патронаж и
обхващане на малките
отдалечени населени
места.
Мярка 3.1.2. Разширяване
на услугите в домашна
среда, чрез увеличаване
капацитета на услугите
домашен помощник,
социален и личен
асистент с увеличен
капацитет.
Мярка 3.1.3. Осигуряване
на дневна грижа и
почасови услуги за стари
хора.

- Разширен обем и
многообразие от дейностите в
действащия Домашен
социалнен патронаж в община
Ивайловград .
- Гарантирано функциониране
на обществената трапезария в
общината; обхванати всички
нуждаещи се лица, живеещи
на територията на цялата
община.
- Сигурна и доразвита услуга
Домашен помощник по
Национална програма и ОП
РЧР.
- Сигурна и доразвита услуга
Социален и Личен асистент по
Национална програма и
Програми на АХУ.
- Функциониращ нов Дневен
център за стари хора;
-Функциониращ Дом за стари
хора;
- Разширена мрежа на Клубове
на хората в третата възраст и
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ежегодно

хората със специални
потребности.
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5.3.

Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията

Изграждането на система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се
осъществяват на няколко етапа:
 създаване на структура и изграждане на комисия;
 развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;
 осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори;
 планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;
 разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на планове и
дейности в съответствие с направените препоръки.
5.3.1.

Създаване на комисия за мониторинг и оценка

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи комисия за мониторинг и
оценка (КМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, която да разполага с относителна
независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.
Структура: КМО ще се създаде в рамките на община Ивайловград с участието на ДСП, която
да работи в партньорство с общината. КМО да бъде изграден със заповед на кмета. Участието и
задълженията на ДСП се съгласуват и одобряват от РДСП.
Комисията обхваща 4 души – 2 от общинска администрация Ивайловград и 2 от ДСПИвайловград.
Задачите и отговорностите на КМО се разпределят, както следва:
 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в община Ивайловград;
 Планира дейностите за мониторинг и оценка;
 Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общината;
 Събира информация на общинско ниво и систематизира;
 Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се
представя за обсъждане и одобрение на Общински съвет- Ивайловград;
 Обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка;
 Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред
заинтересованите страни и сред обществеността.
5.3.2.

Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда
разработване и приемане на:
- дългосрочни планове за тригодишен период – първият период обхваща 2011-2012 г. и вторият
период - 2013-2015 г.;
- годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от
изпълнението на стратегията.
Плановете за мониторинг и оценка се разработват от КМО и се внасят за приемане от
Общинския съвет, като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния
план за действие през следващата година.
Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:
 Събиране на базови данни за всички индикатори в началото на 2011 година;
 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади
от мониторинговите посещения;
 Създаване и постоянно актуализиране на база данни на общинско ниво с разбивка по
социални услуги, рискови групи и др.;
 Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за
ситуацията;
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 Събиране на информация и анализ на индикаторите за прогреса в изпълнението на
Стратегията;
 Разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;
 Провеждане на междинна оценка на Стратегията - в края на третата година от външен екип
от експерти и планиране на следващ тригодишен период от изпълнението на Стратегията;
 Финална оценка на ефективността на Стратегията в края на петата година от външен
експертен екип;
 Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;
 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните
направления, целите, дейностите на Стратегията;
 В зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни дейности като:
- тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху
една или повече групи дейности, проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране
на нови дейности и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.
Раздел В: План за действие
6. Институционална рамка на изпълнението на стратегията
6.1.

Отговорности и роли в изпълнението на стратегията

Ролите и задачите на общината, институциите на общинско ниво, доставчиците на услуги и
други заинтересовани страни в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на
групите в риск и планираните дейности за посрещането им.
6.1.1. Дирекция "Социално подпомагане"
Дирекция "Социално подпомагане" на територията на община Ивайловград провежда
държавната социална политика по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания и проучване потребностите на населението в областта и в
общините от социални помощи и социални услуги.
Предвид основните си функции, ДСП сътрудничи в процеса за изпълнението на конкретни
задачи при реализирането на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги:
 Прави предложения и изготвя становища за потребностите от социални услуги до кмета на
общината;
 Осъществява сътрудничество между общинската администрация и неправителствени
организации във връзка с общинската стратегия и предвидените дейности в нея;
 Събира и актуализира данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на
социалните услуги;
 Прави предложения до РДСП за откриване, реформиране и закриване на социални услуги,
съобразно планираните дейности в стратегията;
 ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и
индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;
6.1.2.

Община

Общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската Стратегия за развитие на
социалните услуги. За тази цел тя разработва, приема и прилага общинска програма за развитие
на социалните услуги и план за действие. Нормативно установено е, че местното
самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност – от
Кмета и Общинската администрация. Така или иначе в своята съвкупност те заедно
осъществяват местната власт.
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Местната власт разработва и изпълнява интегрирана политика за подпомагане на хората в
риск като комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане,
образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на
групите и хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива
интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора.
Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението й и оценка на нуждите на групите
в риск.
6.1.3. Роля и отговорности на Общинския съвет:
• Обсъжда и приема общинската стратегия / програма за развитие на социални услуги на
територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на
кмета на общината;
• Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за
развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;
• Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват
на територията на общината и планирани в Областната стратегия.
• Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване,
закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).
Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди
това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани
с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.
6.1.4. Роля на Кмета на общината:
• Организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални
услуги на територията на общината и на програмата за реализацията им и след съгласуване с
Обществения съвет по социално подпомагане и ги внася за обсъждане и приемане от
Общинския съвет;
• Организира разработването на общинските секторни политики и след гласуването в
Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската
администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с
общите хоризонтални мерки за социално включване;
• Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за
реализация на общинския план за развитие на социални услуги;
• След съгласуване с Обществения съвет представя годишен и заключителен доклад за
изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги
за одобряване от Общинския съвет;
• Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата за реализация
на общинския план за развитие на социални услуги и оценка на нуждите на групите в риск.
• Търси възможности и осигурява финансиране от различни финансови източници за
реализиране на конкретните общински дейности, планирани в общинската стратегия.
6.1.5.
Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към
общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община,
централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната
политика в общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:
• Обсъждане на общинската стратегия и осъществяване обществен контрол върху развитието на
социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;
• Стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за
реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината.
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6.1.6.
Местната власт носи конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението
на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общината поема и
основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в
Стратегията, например:
 Координира и инициира развитието на програми за повишаване на родителския капацитет,
задържане на децата в училище, повишаване качеството на образование и превенция на рисково
поведение на деца, съвместно с училището;
 Отговаря и осигурява условия за обхващане на всички деца на територията на общината в
подготвителни групи и класове, гарантира спазването на задължителното изискване за записване
на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинското училище;
 Координира и инициира развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от
училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване
на образователни пропуски;
 Развива интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст, чрез комбиниране на
ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните програми за
предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НП „ОСПОЗ”), клубовете на
хората от третата възраст и със специални потребности и читалища;
 Осигурява условия за посещаване в детската градина и училище на деца в неравностойно
положение, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.
6.1.7.

Дирекция „Бюро по труда”
Дирекция Бюро по труда участва в планирането и изпълнението на програми и активни
мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (възрастни с увреждания, младежи,
напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни) и
мерки за подкрепа на семействата и групи в риск ( на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с
увреждания, живеещи в семейна среда).
Основната роля на дирекцията „Бюро по труда” по изпълнението на стратегията включва:
- Участие в разработването на общински програми за заетост и за обучение на рискови
групи;
- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално
ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;
- Разработване на мерки и програми съвместно с общината за професионална
квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания;
- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на
работа;
- Активно взаимодействие с институциите от други сектори (системата на
здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната
власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на
представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при
прилагането на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград.
6.1.8.
Държавна агенция за закрила на детето
Ролята на Държавната агенция за закрила на детето включва:
- Оказване методическа помощ на областна управа, местни власти и администрация,
юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и на други
държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при осъществяване на
планираните социални услуги в общинската стратегия за децата;
- Издаване лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;
- Контролиране стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и
семейства.
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6.1.9.
РИО
Регионалният инспекторат по образованието - Хасково отговаря съвместно с РДСП - Хасково
за координиране и изпълнение на дейности за достъп до качествено образование на деца и
ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно
посещаващи училище ученици. Важна роля в реализацията на мерките в сферата на
образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо
оценяване към РИО на МОМН, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности –
РЦПИОВДУСОП за област Хасково. РИО:
- Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания,
отглеждани в семействата;
-Осигурява методическо ръководство на училищата за насочване на нередовно
посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отдела за закрила на детето в
общината;
- Осигурява методическо ръководство и насърчава училищното ръководство за развитие на
дейности съвместно с гражданската общественост за повишаване на мотивацията на учениците за
задържане в училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им
интереси; програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в
системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в
извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на образователни
пропуски;
- Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Хасково
в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в училище и
записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в която живеят
семействата им;
6.1.10.

Регионална здравна инспекция – Хасково.
Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от
Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване. РЗИ отговаря за
координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, насочени към хората в риск на
територията на област Хасково. Създава база данни за здравни специалисти в помощ на хора с
увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на
клиенти в риск.
Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика с фокус медицинска
рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване
на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за
деца и хора с увреждания и стари хора във всички общини на област Хасково.
6.1.11.

Участие на НПО

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях могат да участват в
предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на
принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и
групите в риск в общината. Гражданските организации предоставят социални, здравни и
образователни услуги. Съвместно с общините, териториалните структури на АСП и гражданите
НПО разработват интегрирани политики и мерки за социално включване. Подпомагат училищата,
ОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и
индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.
НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в
осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на
данни и оценката на потребностите на крайните потребители.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград
(2011-2015г.)

48

6.2.

Механизми на партньорството

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе
за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги, която да осигури равен достъп до услуги
за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси.

7. Ресурси и източници на финансиране
7.1.

Изграждане на капацитет за изпълнение на Стратегията

Изграждането на капацитет за реализиране на Общинската стратегия за социалните услуги в
община Ивайловград има за цел да повиши административния и организационен капацитет на
всички институции - участници в реализацията на стратегията, така че да осигури благоприятна
среда, в която хората, ангажирани с нейното изпълнение – от административните позиции
(отговорни за планиране на реформирането или разкриването на нови услуги, финансовото им
обезпечаване), до специалистите, които директно предоставят социални услуги за рисковите
групи, да реализират пълния си потенциал.
Общината трябва да предвиди като:
Обща цел : Подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на
социалните услуги на територията на община Ивайловград.
Специфична цел 7.1. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в
общината и доставчиците на социални услуги.
Мярка 7.1.1. Адекватно ресурсно обезпечаване на развитието на отделите, ангажирани с
администрирането и управлението и развитието на социалните услуги на територията на
общината
Дейност 7.1.1.1. Осигуряване на адекватен брой служители (не по-малко от 2), ангажирани с
разкриването и управлението на социалните услуги на територията на общината;
Дейност 7.1.1.2. Осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри
практики, с цел развитие на капацитета на експертите в общината, ангажирани с управлението на
социалните услуги и на доставчиците.
Мярка 7.1.2. Изграждане на капацитет на общинско ниво за кандидатстване по оперативни
програми и управление на средства от структурните фондове на ЕС и на други донорски
програми.
Дейност 7.1.2.1. Осъществяване на поредица от базисни и надграждащи обучения за
представители на екипите, управляващи социалните услуги в общината, представителите на
доставчиците, които да осигурят придобиване и надграждане на умения за:

Познаване, анализиране и ефективно използване на възможностите на съществуващите
финансови инструменти от национално финансиране и Структурните фондове на ЕС;

Подготовка на проектни предложения.

Управление на проекти и осъществяване на дейности за осигуряване на необратимост и
устойчивост на резултатите от проекта.

Общината има възможности за развитие и като се имат предвид някои от мерките по ОП
„Развитие на селските райони” и програмите за трансгранично сътрудничество.
Мярка 7.1.3. Развитие на професионални умения и опит за гъвкаво и ефективно управление
на социалните услуги
В допълнение на подобряването на основните професионални умения на специалистите,
ангажирани с администриране и управление на социалните услуги, се предвиждат следните
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дейности за изграждане на нов тип професионални компетенции, необходими за стартиране на
нови услуги.
Дейност 7.1.3.1. Организиране на поредица от въвеждащи и надграждащи обучения за
професионалистите, които ще бъдат ангажирани със създаването и управлението на нови
социални услуги, за да се придобият адекватни управленски умения.
Дейност 7.1.3.2. Осигуряване на възможност за обучения, семинари и конференции за обмяна на
опит и добри практики, осигуряващи развитие на професионалните компетенции за създаване и
прилагане на ефективни системи за управление на човешките ресурси.
Специфична цел 7.2. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.
Мярка 7.2.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала, директно
ангажиран в предоставянето на социални услуги.
Целта на мярката е да се осигури непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на
социални услуги на специалистите и помощния персонал, директно ангажиран в предоставянето
на услуги.
Дейност 7.2.1.1. Осигуряване на поредица от обучения за специалистите - социални работници,
психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, ангажиран
в директното предоставяне на социалните услуги;
Дейност 7.2.1.2. Осигуряване на възможности за обучение, обмяна на опит и консултиране по
въвеждане на практика за работа с доброволци при предоставянето на социални услуги;
Дейност 7.2.1.3. Осигуряване на възможности за участие в работни срещи, конференции,
обучителни пътувания/стажантски програми и др. на регионално и национално, осигуряващи
обмен на опит и професионално развитие на специалистите, които директно предоставят
социални услуги.
Специфична цел 7.3. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните
услуги.
Мярка 7.3.1. Умения за насърчаване на изграждането на партньорства и работа в мрежа
Дейност 7.3.1.1. Участие в обучения, семинари, работни срещи и др. осигуряващи формиране и
развитие на умения за изграждане и поддържане на ефективни партньорства на общинско ниво и
работа в мрежа.
Дейност 7.3.1.2. Осъществяване на практика междуобщинско и междусекторно взаимодействие:

Ефективно взаимодействие между общинска администрация, ДСП и НПО;

Механизми и подходи за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската
стратегия; умения за мобилизиране на потенциала на НПО за управление и предоставяне на
социалните услуги, иницииране и изпълнение на мерки за социално включване на общинско
ниво;
Дейност 7.3.1.3. Създаване и използване на програми за обмен на различни професионалисти, в
рамките на общината.
Дейност 7.3.1.4. Документиране и популяризиране на добрите практики в общината за
осъществяване на партньорски взаимодействия при предоставянето и/или управлението на
социални услуги и добрите практики за работа в мрежа при осъществяването на кампании за
превенция на рисковото поведение или кампании за популяризиране на услугите.
7.2.

Източници на финансиране

Основен източник на финансиране в прогнозния период на социалните услуги остава
републиканския бюджет. От него ще се финансира главно текущата издръжка на социалните
услуги. През следващите 5 години не се очаква общината да може да заделя от собствените си
източници допълнителни средства за издръжка на държавно делегирани дейности. За тях остава
поддържането и развитието на домашния социален патронаж, другите местни услуги, както и
предоставянето на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”. При
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благоприятно развитие на икономическата конюнктура може да се очаква да се отделят средства
за подобрено и разширено развитие на предоставяните като държавно делегирани социални
услуги.
Финансирането на инвестициите, свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за
социални услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, отново ще бъде главно осигурено от
републиканския бюджет, в това число и със средства от оперативните програми.
Средствата за квалификация и преквалификация на необходимия персонал могат и трябва да се
осигурят в необходимия размер от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП “Административен
капацитет”, като се подготвят няколко проекта с подходящи обучители. От ОП „Развитие на
селските райони” общината може да получи средства за осигуряване на своята инфраструктура в
зависимост от особеностите на обявените мерки.
При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегираните от
държавата средства за общините, които са призвани да предоставят социалните услуги съобразно
местните потребности. При осъществяване на по-сериозни стъпки в сферата на финансовата
децентрализация може да се очаква постигането на по-голяма финансова самостоятелност на
общините. Но даже и да се реализира подобна дълги години отлагана реформа, не може да се
очаква значителна промяна в нагласата на общините по отношение на необходимото
финансиране за социалните услуги в своите общности, поне в рамките на периода на действие на
настоящата стратегия. Ето защо се очаква плавно покачване на местните разходи за социални
дейности в абсолютна стойност при запазване на водещата роля на държавно делегираните
средства в структурно отношение.

8. Комуникационна политика
Настоящата комуникационна програма представлява неразделна част от Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) на община Ивайловград.
Популяризирането на стратегията е сред приоритетните задачи на общинската администрация.
8.1. Цели, водещи принципи и дейности
Целта на комуникационната политика е да популяризира сред широката общественост и
заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от изпълнението на Общинската
стратегия за развитие на социални услуги (2011 – 2015).
Основните цели на комуникационната програма на Общинската стратегия за развитие на
социални услуги в община Ивайловград (2011 – 2015 г.) са:
 да представи и популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни
резултатите, ползите и положителните ефекти от изпълнението на Общинската стратегия;
 да спомогне за изграждане на обществена подкрепа към политиките на социално
включване;
 да допринесе за повишаване на чувствителността в обществото към проблемите на децата и
семействата в риск, към уязвимите общности и изключените групи.
Целевите групи на комуникационната програма са:
 Органи и институции на държавната и местната власт
 Изпълнителни агенции
 Териториални структури на държавните органи и институции
 Неправителствени организации
 Доставчици на социални услуги
 Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги
 Потребители на социални услуги
 Медии
 Широката общественост
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Водещите принципи на комуникационната програма са:
 Целенасоченост – ясно дефинирани цел и аудитория на всяко комуникационно послание,
свързано с Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните бенефициенти;
 Прозрачност – яснота и всеобхватност на информацията, разпространена в общественото
пространство за Общинската стратегия за развитие на социални услуги и нейните бенефициенти.
 Достъпност на информацията – достигане на посланията и комуникираната информация до
най-голям брой заинтересовани лица;
 Качество на информационните ресурси – изчерпателност, задълбоченост и аналитичност на
комуникационните послания, свързани с Общинската стратегия за развитие на социални услуги и
нейните бенефициенти.
 Многообразие и ефикасност на използваните комуникационни канали и комуникационни
средства – идентифициране на най-надеждните и обществено значими средства и канали за
комуникация, служещи за връзка със заинтересованите страни от изпълнението на Общинската
стратегия за развитие на социални услуги.
 Ефективност на комуникационните послания – целенасочено ориентиране на
информационния поток, обслужващ Общинската стратегия за развитие на социални услуги, в
посока към промяна на консервативните обществени нагласи.
 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и
съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социални услуги.
 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в
комуникационния обмен.
Специфичните цели на комуникационната програма се очертават в следните посоки:
Специфична цел 1: Популяризиране на логическата рамка на Общинската стратегия за
развитие на социални услуги и на предвижданите социални услуги - настоящи, подлежащи
на реформиране и нови услуги, планирани в резултат от проучените реални потребности на
рисковите групи на територията на община Ивайловград чрез:
Дейност 1.1: Запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с визията,
ценностите, приоритетите, планираните социални услуги и мерки в Общинската стратегия за
развитие на социални услуги;
Дейност 1.2: Изработване и разпространение на информационни и комуникационни материали и
периодичното им актуализиране;
Дейност 1.3: Визуализиране на Логическата рамка, целите и приоритетните дейности в
Общинската стратегия чрез публикации на информационни материали и разпространението им в
интернет пространството.
Специфична цел 2: Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за
планираното и координирано развитие на социалните услуги и постигнатите резултати на
територията на общината чрез:
Дейност 2.1: Представянето на разработения иновативен общински модел за планиране и
развитие на социалните услуги.
Дейност 2.2: Организиране на периодични публикации в медиите за запознаване на
заинтересованите страни и широката общественост с мониторинговите доклади за изпълнението
на общинската стратегия за развитие на социалните услуги.
Дейност 2.3: Организиране на целенасочени ПР кампании за представяне на изпълнените
ангажименти и постигнатите резултати от страна на заинтересованите страни по приоритетните
направления на стратегията.
Специфична цел 3: Привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане
на целите на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги чрез:
Дейност 3.1: Подготовка и разпространение на информационни и комуникационни материали по
приоритетите на общинската стратегия от страна на заинтересованите страни;
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Дейност 3.2: Организиране на дискусионни форуми с участници от заинтересованите страни за
провокиране на обществена дискусия по проблемите на рисковите групи и предоставянето на
социални услуги.
Дейност 3.3: Визуализиране на мрежата от институции и организации, ангажирани с
планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на община
Ивайловград в интернет пространството;
Специфична цел 4: Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на
стратегията с нейното изпълнение чрез:
Дейност 4.1: Ангажиране на партньорите с подготовка на информационни кампании,
разпространение на комуникационни материали, свързани с изпълнението на общинската
стратегия за развитие на социалните услуги.
Дейност 4.3: Организиране на дискусионни форуми с представители на заинтересованите страни
за хармонизация на възникнали различия по отношение на прилагането на Общинската стратегия
за развитие на социални услуги.
8.2. Механизми, подходи и техники
Механизмите и подходите на комуникационната програма включват:
 Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини
и форми за представяне на Общинската стратегия за развитие на социални услуги.
 Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между участниците в
комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на стратегията;
 Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда.
Основни комуникационни техники: Комуникационната програма се основава върху
няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация
чрез Интернет и информационни материали и работа с партньори.
Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на
широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на
дискусии. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на
обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк
дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с
различни секторни политики.
Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне на
информация относно изпълнението на Общинската стратегия за социалните услуги на печатните
медии.
Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране
на информацията за общинската стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на
партньорите и на заинтересованите страни.
Работа с партньори. Натоварване с информационни и комуникационни функции на
партньорите по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. (ДСП,
Общинска администрация, НПО, доставчици на услуги и др.) При изпълнението на стратегията
ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в
разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната програма ще
подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги, както и инициативи на читалища и местни НПО, насочени към
групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване.
8.3. Оперативно изпълнение
За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната програма е
необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на експертите, отговарящи и работещи в сферата на
социалните дейности в общината, които да са пряко ангажирани с наблюдението и отразяването на
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информационните потоци, свързани с изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в общината.
За целите на своите нови отговорности и задължения експертите е необходимо да участват в организирани
обучения.
Задачи
и
отговорности
на
експертите
реализирането на комуникационната програма:

в

общинска администрация, ангажирани с

• Участват в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на комуникационната
програма.
•

Съгласуват и синхронизират своите действия с Комисията за мониторинг и оценка.

• Координират цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на
комуникационната програма.
• Въвличат всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги.
• Организират информационни мероприятия за постигането на целите и дейностите на
комуникационната програма.
• Следят за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в
общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията.

9. Етапи в изпълнението на стратегията
9.1.

Основни етапи

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Ивайловград обхваща 5годишен период (2011 – 2015), в който се обособяват два етапа с продължителност от 3 и от 2
години за изпълнение на стратегията, всеки от които започва с период на подготовка и
интензивно оперативно планиране, както следва:

Подготвителен
етап

Период
2011,
половина

първа

Дейности
• Изготвяне и приемане на Общинска
стратегия за социалните услуги
• Оперативно планиране на интервенцията
през първите 3 години
• План за действие 2011

Първи етап

2011 – 2012

Оценка
и
препланиране

2013

• Изпълнение
стратегията

на

дейностите

по

• Междинна оценка на постигнатите
резултати и ефекти от стратегията
• Препланиране на следващия тригодишен
етап в съответствие със заключенията и
препоръките от междинната оценка

Втори етап

2013 – 2015

• Изпълнение
стратегията

2015

• Финална оценка на въздействието от

на

дейностите
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Период

Дейности
Общинската стратегия

Подготовката за стартиране на Стратегията през първата половина на 2011 г. обхваща няколко
основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските
дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от общинската стратегия:
• Изготвяне и приемане на Общинска стратегия – планове за социалните услуги на основата на
Областната стратегия
• Адаптиране на общинския план за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и
принципите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
• Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община
• Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински
съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността
• Провеждане на срещи и открити дискусии с граждани, НПО (практиката на подобни срещи
следва да продължи най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните
услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит
и добри практики)
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9.2. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията
№

Услуга / дейност / мярка

местоположен
ие

1.

Общински политики за подкрепа на
социалните ресурси на уязвими семейства.
Превенция на изоставянето
Общински политики за достъп до
образование
Програми и кампании – превенция на
рисково поведение

Ивайловград

Община, СУ

Ивайловград

Община, у-ще

училищата в
общината

Община,МКБПП
МНРИО, у-ще

2.
3.

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

Източник
на
финансира
не

4.

Мерки за превенция на насилието над деца и Ивайловград
експлоатация на детски труд

Текуща
дейност

5.

Извънкласни и извънучилищни дейности

Училищата в
общината

6.

Мерки за интегриране на деца с увреждания
в детска градина и училище

Ивайловград

7.

Общински политики за подкрепа на хора с
увреждания

Ивайловград

Проектно
финансиран
е
Бюджет
образование,
проекти
Общ.бюдже
т и проекти

8.

Смесени социално-образователни услуги за
превенция на зависимостите и рисковото
поведение

9.

Домашен социален патронаж –
продължаване и разширяване на дейностите

Общината, при
необходимост
ползване на
услуги в
областния град
Ивайловград

10.

Дневен център за стари хора– разкриване,

Ивайловград
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Изпълняваща
организация

ДСП,
МКБППМН,
ОЗД, община
Училище, НПО

Община,
училище, детска
градина, НПО
Община

Собств.
сред-ства,
проекти

Училище,
МКБППМН,
НПО

Общ.бюдже
т

Община

Общ.

Община и
56

№

Услуга / дейност / мярка

местоположен
ие

201
1

201
2

предоставяне на услуги

11.

Обществена трапезария

Ивайловград

12.

Клуб на пенсионера

Ивайловград

13.

Услуги в домашна среда - домашен
помощник, социален асистент, личен
асистент

Ивайловград

14.

Дневен център за възрастни хора с
увреждания

Ивайловград

201
3

201
4

201
5

Източник
на
финансира
не
бюджет,
проекти,
ДДД
По проект –
ФСП,
общината
Общ.
бюджет

Изпълняваща
организация

Нац.
програ-ми,
АХУ,
ОПРЧР
проекти,
ДДД

Община и
доставчик

доставчик

Община
Маджарово
Община

Община
Маджарово

Периодът на изграждане и подготовка за стартиране (или трансформиране) на услугите е отбелязан с ............ във времевия график
Периодът на предоставяне на социални услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график
За краткост използваме “ДДД” като съкращение за Държавно делегирана дейност
Периодът на изпълнение на хоризонтални политики и мерки за социално включване вдруги сектори е отбелязан с ............ във времевия
график
Периодът на предоставяне на смесени междусекторни услуги за потребителите е отбелязан с ............ във времевия график
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10.
№

Вид дейност /
услуга / мярка

Описание на
дейността (какво е
планирано за
периода)

Годишен план за 2011 година

Местоположение
(нас.място)

Времеви график за 2011 г.
Месец Месец Месец Месец
1-3
4-6
7-9
10-12

Финансиране Изпълняваща
(източник,
организация,
сума)
отговорник

Социални услуги
Доставка на услуга
Домашен
социален
патронаж

Община
Ивайловград

ОП РЧР,
Общински
бюджет

Община

2.

Личен
асистент

Доставка на услуга

Община
Ивайловград

ОП РЧР

Община

3.

Обществена
трапезария

Доставка на услуга

Община
Ивайловград

Община

4.

НП ОСПОЗ

Мерки по заетост на Община
рискови групи
Ивайловград

Фонд
“Социално
подпомагане”
към МТСП
НП ОСПОЗ

1.

1.

2.

3.

Хоризонтални политики, мерки за социално включване
Текуща дейност
Община
Мерки за
Ивайловград
превенция на
насилието над
деца и
експлоатация
на детски труд
Извънкласни и Текуща дейност
Община
извънучилищни
Ивайловград
дейности
Мерки за
интегриране на
деца с

Текуща дейност

Община
Ивайловград
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Община

Общински
бюджет,
проектно
финансиране

МКБППМН,
ДСП, ОЗД,
община

Проектно
финансиране,
бюджет
образование
Проектно
финансиране,
бюджет

Училище,
РИО, община

Община,
училище,
детска
58

4.

увреждания в
детска градина
и училище
Общинска
политика за
подкрепа на
възрастни хора
и хора с
увреждания

Текуща дейност

Община
Ивайловград с
включени всички
населени места

образование

градина, РИО,
РЗИ, НПО

Общински
бюджет,
проектно
финансиране

община

Настоящата Стратегия е приета с Решение № 39 от Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на
28.04.2011 година
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