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МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 2016 - 2020 Г."
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 Г. – 30.04.2017 Г.
I. УВОД
Настоящият мониторингов доклад е етап от процеса на стратегическо
планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Хасково 2016 - 2020 г.
Стратегията е разработена въз основа на действащото законодателство в
социалната сфера. Съобразена е с националните стратегически документи, които
имат отношение към социалното подпомагане на хората в неравностойно социално
положение и към социалната интеграция на хората с увреждания, както и с
националните приоритети в развитието на социалните услуги, насочени преди
всичко към деинституционализацията на деца и възрастни и децентрализацията на
услугите.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
област Хасково 2016 - 2020 г. е утвърдена от областния управител, след като е
приета от Областен съвет за развитие на област Хасково с решение и е съгласувана
с Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП).
Тя е създадена в партньорство със заинтересованите страни в област
Хасково: Областна администрация, общински администрации и съвети,
териториалните звена на централната изпълнителна власт, доставчици на социални
услуги и местни граждански организации (НПО). Стратегията представлява
комплексен модел за планиране, разработване и осигуряване на услуги на областно
ниво, гарантиращ изграждането на една по-ефективна и ефикасна система за
предоставяне на социални услуги и използване на различни национални и
структурните фондове на Европейския съюз. Тя задава както областната рамка, така
и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на
областта, и е основа за разработването на общинските стратегии за развитие на
социалните услуги. През 2016 г. с решения на общинските съвети са приети
общински стратегии за развитие на социалните услуги във всички единадесет
общини на територията на област Хасково.
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Областната стратегия за развитие на социалните услуги има за цел в област
Хасково да се развиват и предоставят социални услуги основно в семейна и близка
до семейната среда от институции и организации, работещи в мрежа, с качество и
обхват, задоволяващи в максимална степен потребностите на всички рискови групи.
Постоянният вътрешен мониторинг се осъществява с прякото участие на
всички заинтересовани страни: Областна администрация, общини, РДСП,
дирекциите „Социално подпомагане", доставчици на услуги.
Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на основния състав на
Звеното за мониторинг и оценка, сформиран със Заповед № РД – 13 – 46 от
04.05.2017 г. на Областния управител на област Хасково /последна, актуализирана/.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и
подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера и особено - за
дългосрочни и комплексни интервенции, като Областната стратегия за развийте на
социалните услуги в област Хасково. Резултатите от мониторинга и оценката са
основа за актуализация на стратегията по отношение на приоритетните
направления, дългосрочните цели и оперативните задачи в хода на изпълнението.
Конкретните цели и задачи на мониторинга са:
- Основна цел: да се оцени постигнатия напредък спрямо заявените цели,
като се ползват показателите (индикаторите), идентифицирани в процеса на
планиране.
- Основна задача: да се следи и измерва постигането на заложените цели и
ефективността на областната стратегията и интервенциите в хода на тяхната
реализация. В резултат от осъществявания мониторинг могат да се направят
своевременни корекции в начина им на изпълнение.
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 област Хасково 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
обучението и развитието на човешките ресурси.
2. Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по
Стратегията на областно и общинско ниво чрез:
•
Събиране на информация за обема и преките резултати от
осъществяваните дейности / услуги, анализ и сравнение със заложените
количествени и качествени индикатори в Плана за действие;
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•
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 дейностите, предвидени в стратегията, относно възможностите за
усъвършенстване на съществуващите услуги и идентифициране на нуждите на
общините от нови такива.
3. Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното
въздействие от изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на
целевите рискови групи. Оценката обхваща:
• Релевантност - съответствието на целите и интервенцията спрямо
реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи;
• Ефикасност на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по
отношение на обема на дейностите, спазване на времевия график, планираните /
вложените ресурси;
• Ефективност на Стратегията - оценка на реалните ползи и ефекти за
обхванатите потребители на услуги, както и на степента на обхващане на
идентифицираните групи, индивиди и общности в риск от изпълнените дейности в
област Хасково. 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;
• Въздействие на Областната 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;
• Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и
продължението им след времевата рамка на Стратегията.
4. Да гарантира системното актуализиране на Областната стратегия,
подобряването на политиките за социално включване и постоянното
усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:
• Предоставяне на конкретни препоръки, както за актуализиране на
цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления и цели,
така и за оперативно планиране 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 Областната 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,
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постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на
услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие
за ефективното изпълнение на Стратегията.
Основният подход в процеса на мониторинга е участието, който включва и
обратна 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.
Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в
съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и
необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми
на жителите на областта.
Избраните за наблюдение приоритетни направления включват:
Направление №1 - Утвърждаване и подкрепа на социалните услуги в
общността и приемната грижа - резултати от реализирания процес по
деинституционализация за деца на територията на област Хасково и
реализиране процеса по превенция за рисковете групи деца и семейства.
Деинституционализация на грижите за деца и младежи донесе коренна
промяна в социалните услуги в област Хасково. Наличните специализирани
институции, държавно делегирана дейност на територията на областта се закриха,
професионалната приемна грижа се разви със сериозен обем. Изградиха се нови
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания,
предоставящи резидентен тип грижа, налични са и достатъчно подкрепящи
структури. Екипите работещи по всички тези резултати бяха изправени пред
множество предизвикателства / проблеми с материалната среда, трудности при
работата с потребителите, служители и др./ извод от преодоляването е че, за
потребителите е необходимо и да се подкрепят отговорно, с цел качеството на
услугите в тях да се поддържа на високо ниво и да се избегнат възможни рискови
ситуации.
Осъществи се изграждането на мрежа от услуги с цел подкрепа на
семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и
извеждане на децата от специализираните институции.
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.
Направление
№ 2 Създаване
на социална инфраструктура,
обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации за
уязвими групи граждани.
Един от недостатъците на предишната Стратегия /2011г.-2015г/ е
невъзможността да се реализира изграждането на планираните четири кризисни
центрове на ниво област. Този вид услуга е от значителна важност за организиране
на социалната работа при спешни и кризисни ситуации.
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Единствена в областта, неправителствената организация „Български център
за Джендър изследвания”, съвместно с община Димитровград, чрез проектно
финансиране и множество дарители, успяха да открият един Кризисен център за
деца и жени жертва на насилие и трафик. Тук нивото на интервенция е свързано с
подкрепа с цел организирането на устойчивост на услугата като държавно
делегирана дейност.
Направление № 3 - Развитие на наличните услуги за социално включване
на уязвими групи в неравностойно положение и полагане на основите за
протичане на Стратегията за дългосрочна грижа за стари хора, настанени в
специализирани институции, възрастни
лица с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция.
Социалният сектор / РДСП, ДСП, социални услуги, общини/ на ниво област
Хасково е необходимо да наложи нов вид социална работа, включваща социална
защита, реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение
и осигуряване на трудова заетост за постигане на крайната цел: пълноценно
включване в живота на общността на хората с психични разстройства, умствена
изостаналост и деменция.
Сериозен проблем за реализиране процеса на деинституционализация е
големият брой желаещи да ползват социални услуги – институционален тип.
Необходимо е развитие на условия за качествено 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.
Направление № 4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно
и междуобщинско, насърчаване активното участие на гражданския сектор при
реализирането на Стратегията /2016 -2020/.
Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво
изисква активно партньорство между общините в област Хасково за развиване на
конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на
проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне
само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални
сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост,
инфраструктура и жилищна среда.
Слабо звено на предишния планов период е слабата активност на работа на
НПО сектора на ниво област. Този планов период ще се предвидят дейности за
активното им привличане и съвместна дейност.
Направление № 5
Поддържане и подкрепа на професионалния
капацитет на работещите в социалната сфера на територията на област
Хасково
В процеса на планирането 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 постигане на качеството на
услугите в съответствие със съвременните стандарти.
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III. ОТЧЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
Направление №1 Утвърждаване и подкрепа на социалните услуги в
общността и приемната грижа - резултати от реализирания процес по
деинституционализация за деца на територията на област Хасково и
реализиране процеса по превенция за рисковете групи деца и семейства.
Обща цел 1. Да се създаде и поддържа междуинституционална работна
среда, която да осигурява професионална подкрепа и възможност за
качествено функциониране на социалните услуги в общността и приемната
грижа, резултати от реализирания процес по деинституционализация за деца
на територията на област Хасково.
• Специфична цел 1.1. Да продължи да се развива професионалния
капацитет на екипите в наличните социални услуги за предоставяне на резидентна
грижа в среда близка до семейната за децата, които са изведени в семейна среда.
Постигнати резултати:
1. Осигурено финансиране от държавния бюджет на всички описани по-горе
СУРТ.
Със заповед № РД01-1795 / 17.12.2015 на Изпълнителния директор на АСП,
след изготвено мотивирано предложение на директора на РДСП – Хасково, бе
осигурено финансирането на ЦНСТ за деца и младежи без увреждания Свиленград
с капацитет 10 потребители от 01.01.2016г. като държавно делегирана дейност.
2. След отправено предложение на директора на РДСП – Хасково, със
заповед № РД01-570 от 16.05.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП е
разрешено закриването на Наблюдавано жилище гр. Хасково с капацитет 9 места,
считано от 01.08.2016 г поради липса на целева група за услугата. Закриването бе
предвидено за 2017 г. но бе осъществено още през 2016 г. поради наличие на
свободен паричен ресурс за финасиране на нова социална услуга.
3. След извършен обстоен анализ бе доказана необходимостта от
откриването на ЦНСТ за деца/младежи без увреждания в гр. Хасково. Със Заповед
№ РД01-692 от 21.06.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП е разрешено
откриването на СУ с капацитет 10 места, считано от 01.08.2016 г. Откриването бе
предвидено за 2017 г. но бе осъществено още през 2016 г. поради наличие на
свободен паричен ресурс за финасиране.
През мониторирания период, доставчиците на социални услуги /кметовете на
общини и ръководителите на социалните услуги/ организираха и проведоха редица
консултации за подкрепа и външна специализирана супервизия на екипите заети с
предоставяне на ЦНСТДМУ и ЦНСТДМБУ от специалисти.
Предстои сформирането на работна група от експерти от смесени сектори
през 2017 г. с цел изготвяне на анализ и подготовка на ЦНСТДМУ и ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания на територията на област Хасково за преструкторирането
им след влизане в сила на промени в Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане от 01.01.2018 г.
• Специфична цел 1.2. Да се развие и поддържа междуинституционален
механизъм на общинско ниво за разрешаване на проблемни зони, засягащи начина
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на функциониране на социалните услуги в общността и приемната грижа, резултати
от реализирания процес по деинституционализация за деца на територията на
област Хасково.
Постигнати резултати:
След стартирането на втория етап на Проект „Приеми ме“ от 01.11.2016 г. бе
създаден Областен екип по приемна грижа към общините областни центрове.
Цялостният обхват на предоставяне на приемната грижа от общините-доставчици е
отговорност на 28 областни екипи по приемна грижа, с обхват приемните семейства
с местоживеене в 148-те общини в проекта. Този екип на територията на област
Хасково управлява предоставянето на социалната услуга с доставчици на услугата –
общинските администрации на чиято територия има утвърдени действащи приемни
семейства с настанени деца в тях. Към момента на изготвяне на мониторинговия
доклад само община Харманли на територията на област Хасково все още не е
сключила договор по проект приеми ме и четирите семейства с настанени деца на
територията на общината не са обхванати от проекта. Този модел на управление на
социални услуги е изцяло иновативен и предоставя възможността да се развие и
поддържа междуинституционален механизъм на общинско ниво за разрешаване на
проблемни зони, засягащи начина на функциониране на социалните услуги в
общността и приемната грижа.
В резултата на доброто партньорство между общинските администрации
/членовете на екипа по приемна грижа/ и Дирекциите „Социално подпомагане“ в
лицето на отделите „Закрила на детето“ през мониторирания период на изпълнение
на Областната стратегия, се разви допълнително и утвърди приемната грижа като
основен доставчик на социални услуги за деца на територията на област Хасково.
Към момента има 146 действащи приемни семейства, от които 145 професионални и
1 доброволно.
• в общ. Хасково има 40 професионални приемни семейства.
• в общ. Минерални бани има 8 професионални приемни семейства.
• в общ. Димитровград има 73 професионални приемни семейства.
• в общ. Стамболово има 7 професионални приемни семейства.
• в общ. Свиленград има 7 професионални приемни семейства.
• в общ. Ивайловград има 1 професионално приемно семейство.
• в общ. Харманли има 8 професионални приемни семейства.
• в общ. Маджарово има 1 доброволно приемно семейство.
• в общ. Тополовград има 1 професионално приемно семейство.
Към момента в приемни семейства има настанени 152 деца, като 11 от тях са
с увреждания. Шест деца са настанени в приемни семейства на територията на
община Димитровград и пет деца в приемни семейства на територията на община
Хасково. ЗМО счита, че към момента утвърдените приемни семейства на
територията на област Хасково са достатъчни на брой, задоволяват напълно
потребностите от такава услуга на територията на областта.
Бъдещи приоритети при предоставянето на услугата приемна грижа би
следвало да бъдат по отношение на повишаване на качеството на предоставяне на
услугата на първо място и промяна в нагласите на приемните семейства за
отглеждане на деца във възрастовите групи 0-3 г. и над 14 години.
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Специфична цел 1.3. Да се поддържа
услуги.

мрежа от подкрепящи социални

Постигнати резултати:
В изпълнение на заложените дейности в „Областна стратегия за
развитие на социалните услуги в област Хасково 2016-2020 г." в допълнение
към вече изградените ЦОП на територията на областта бе създаден и ЦОП –
Симеоновград
Със Заповед № РД01 - 579 от 20.05.2016 г. на Изпълнителния директор на
АСП е разрешено откриването на Център за обществена подкрепа в гр.
Симеоновград, считано от 01.06.2016 г. Капацитета на социалната услуга е 30 места.
Целите, характеристиките и съдържанието на услугата включват:
- Повишаване благосъстоянието на децата от рисковите групи (с отклоняващо
се поведение, живеещи в семейства с риск от разпадане, застрашени или отпаднали
от училище, напускащи специализирани институции), подпомагане социалната
интеграция на деца в риск, предоставяне възможност за образователно и
професионално развитие, обучение в умения за самостоятелен живот, семейно
консултиране на родителите за справянето им с проблемите на децата.
Планираното изграждане на ЦОП в общините Любимец и Минерални бани е
със срок на реализация за след края на 2017 г. и не е предмет на първия
мониторингов доклад по изпълнението на областната стратегия.
Така създадената мрежа от съпътстващи социални услуги към момента
удовлетворяват необходимостта от предоставянето им.
Планираното в стратегията изграждане на Дневен център за деца с
увреждания в гр. Харманли към момента има вероятност да не се осъществи в
предвид предвиденото преструктуриране на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания
и без увреждания в ЦНСТ за деца с увреждания и без увреждания и ЦНСТ за
младежи/лица с увреждания, което ще трябва да се осъществи след влизане в сила
на промените в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане от
01.01.2018 г.
Освен това през 2016 г. бе променен и Националния план за осъществяване
на Визията за деинституционализацията на деца, като съгласно промените е
планирано подкрепата на изграждане на нови социални услуги на територията на
област Хасково, като нов дневен център за деца с увреждания, нов тип медикосоциална услуга с предоставянето на 24-часова медицинска грижа, с което
окончателно ще приключи и процеса на деинституционализацията на деца на
територията на област Хасково.

Обща цел 2. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се
предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да
се постигне максимално намаляване на броя на децата
• Специфична цел 2.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването
им в резидентен тип услуги в общността и/или ДМСГД като се извършват дейности,
с които да се подкрепи отглеждането на децата в биологичното семейство.
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Постигнати резултати:
В съответствие на описаните мерки в стратегията за постигане на поставените
общи и специфични цели са предприети действия за изработване на комплексна
програма за ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в
биологичното семейство. Изграден е и функционира Областен координационен
механизъм по дейнституционализация /ОКМД/ с подкрепата и активното участие на
„Надежда и домове за децата – клон България“, като при необходимост от
извършването на дейности, с които да се подкрепи отглеждането на деца в
биологичното семейство се свикват членовете на ОКМД, които са представители на
много широк спектър институции и НПО, където се представя възникналия проблем
и се набелязват и предприемат конкретни действия и мерки от всяка институция с
възможност за подкрепа на определено семейство при продължаване на отглеждане
на детето/децата им в него. Създаденият ОКМД е прекрасен модел за
междуинституционална грижа и взаимопощ при решаването на възникнали кризисни
ситуации, в с които да се подкрепи отглеждането на децата в биологичното
семейство.
Създадената вече доста широката мрежа от Центрове за обществена
подкрепа на територията на областта /включваме в тази мрежа и действащото
Звено за обществена подкрепа към Центъра за социална рехабилитация и
интеграция гр. Тополовград/ извършват множество дейности, с които да се
подкрепи отглеждането на децата в биологичното семейство. Преките дейности на
ЦОП включват разнообразни услуги за превенция на изоставянето на деца на ранна
и по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието,
подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. Подкрепата за
рисковите групи – за децата и техните семейства се осъществяват не само в
сградата на ЦОП, но и в дома на уязвимите семейства. Освен това Центровете за
обществена подкрепа ще имат и мобилен компонент, с който се осигуряват
възможности за посещение в дома на семейства в риск, живеещи в изолирани
населени места извън общинските центрове.
Специфична цел 2.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с
увреждания отглеждани в семейството.
Постигнати резултати:
Постигането на заложените мерки за осигуряването на условия за развитие на
децата с увреждания отглеждани в семейството в голяма степен зависят от
предлагането на национално ниво на проекти и програми за подкрепа на
семействата с деца с увреждания. Към момента стартира и националната програма
«Асистенти на хора с увреждания», където дейностите Личен ассистент и най-вече
Помощник възпитател са насочени към подпомагане на отглеждането на деца с
увреждания в семейна среда. По дейността Помощник възпитател към момента се
обслужват седем деца с определена степен на увреждане на 90% на територията на
областта. На още 18 деца са назначени лични асистенти за обгрижването им в
семейна среда. През цялата 2016 г. на 33 деца с увреждания на територията на
областта са били назначени лични асистенти. НП АХУ е програма от отворен тип и
през цялата година могат да бъдат назначавани личини асистенти на деца, което ще
позволи включването при необходимост и на нови случаи.
Освен националната програма АХУ, със закона за държавния бюджет на Р.
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България за 2017 г. бяха направени промени относно реда и сумите за плащане на
месечни добавки за деца с увреждания, като сумата за деца с 90 и над 90 % степен
на увреждане се увеличи на 930 лв. месечно.
Развитието
на ЦСРИ Тополовград и създаването на нови ЦСРИ на
територията на област Хасково ще подобри условията за предоставяне на
адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания,
отглеждани в семейна среда; Планираните нови ЦСРИ в общините Любимец и
Минерални бани са планирани за по късен етап на изпълнение на стратегията, но
ще бъде добре ако те в действителност се реализират. Там, където е необходимо,
услугата ще има мобилен компонент, като в мобилните екипи могат да се включват
различни специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник,
медицинско лице, специален педагог и др.),.
• Специфична цел 2.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за
превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
Постигнати резултати:
През последните години се запазват възможностите за професионална и
трудова реализация на хората в неравностойно положение в Хасковска област, като
едновременно с това се актуализира размерът на средствата и инструментите за
въздействие, в зависимост от заявените потребности на общините и
работодателите. Чрез Бюрата по труда се предлага широк спектър от програми и
мерки за заетост и обучение, финансирани както от националния бюджет, така и по
Оперативни програми и схеми:
Изводът е, че работата по трудовата и професионална реализация на хората
в неравностойно положение трябва да продължи със съвместните усилия на
държавата и бизнеса, като се използва стратегическото географско положение на
района с възможности за развитие на стопански, земеделски и туристически
дейности. Друга важна насока е ограмотяването, в съчетание с придобиване на
професионална квалификация на една голяма част от трайно безработните лица.
Осъществяват се редица образователни програми и кампании в училище
и/или в рамките на ЦОП за превенция на рисково поведение (агресия; насилие;
отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи); С подкрепа на
специалисти от РЗИ Хасково, Младежките центрове на територията на областта
провеждат регулярни срещи на здравна и социална тематика против зависимостите;
лекции и дискусии в часа на класа; организиране на хепънинги; междуучилищни
прояви и инициативи на общинско и областно ниво. В изпълнение на заложените
цели в Областната стратегия се изготвят планове за предоставяне на услуги в
рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. Реализират се съвместни
дейности на Местните комисии за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в общините,
заедно с ОЗД в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви на насилие.
Осъществяват се съвместни дейности на ЦОП 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.
На територията на област Хасково продължава развитието на дейностите на
Консултативен център за социална рехабилитация и интеграция в помощ и подкрепа
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на пострадали от насилие лица, предоставян от Български център за Джендър
изследвания.
Продължава също така и развитието на дейностите на ЦОП за деца и
младежи в риск, услуга предоставяна от Сдружение „Шанс и Закрила”. Приоритет на
НПО е развитието на гъвкави методи на консултативна и подкрепяща работа за
деца и младежи с проблемно поведение или намиращи се в среда на риск.
• Специфична цел 2.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови
общности и уязвими групи до качествено образование.
Постигнати резултати:
Осъществяването на набелязаната мярка изисква обхващането на всички
деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст. Към момента тази дейност
се осъществява чрез: издирване на всички подлежащи деца и записване в
предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините,
ОЗД, социалните работници, НПО;
Прилагат се също така и образователно-социални услуги за връщане в
училище на отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО,
училища, училищни настоятелства, читалища в тясно сътрудничество с ОЗД и
общински администрации, включващи:
•
Постепенно извеждане на децата от помощното училище, адаптация и
интегриране на масовите общообразователни училища, чрез подкрепа от ресурсни
учители и логопеди.
•
Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини и ясли.
•
Интегриране на децата с увреждания в масови училища за обучение с
подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РУО на МОН и
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални възпитателни потребности - Хасково към РУО на МОН
Ресурсния център осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се
включват ресурсни учители, логопеди и психолози на територията на девет общини
– община Хасково, община Димитровград, община Харманли, община Свиленград,
община Любимец, община Ивайловград, община Тополовград, община Стамболово
и община Минерални бани.
•
Извеждане на деца от помощното училище и адаптация към масовите
общообразователни училища
Постигане на видими резултати в това направление изисква усилията на
много структури от различен спектър, както и работа в продължение на години за
осъществяване на набелязаните цели.
Направление № 2
Създаване
на социална инфраструктура,
обезпечаваща социалната работа при настъпили кризисни ситуации за
уязвими групи граждани.
Обща цел 1. Да се създаде мрежа социална инфраструктура, обезпечаваща
социалната работа при настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани
•
Специфична цел 1.1. Изграждане на кризисни центрове за деца и
лица, жертва на трафик и насилие
Предприети мерки:
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В Областната стратегия за развитие на социалните услуги/2016г. -2020г./ се
предвижда изграждане на четири кризисни центъра с общ капацитет от 50 човека.
Предвидените общини, които би трябвало да изградят кризисните центрове са
Димитровград /продължаване на дейността на изградения от Български център за
Джендър изследвания/; община Свиленград; община Стамболово и община Хасково.
Услугите, които ще се предоставят в КЦЛДПН, ще са социално–правни
консултации; психологическа и правна подкрепа; посредничество с институции и
социални системи; семейни консултации; обучения за придобиване на базови
поведенчески умения; програми за образование и професионално ориентиране.
За съжаление към момента не само, че не са предприети действия по
изграждането на Кризисен център в описаните общини, но и съществуващия в гр.
Димитровград Кризисен център, изграден и управляван от Български център за
Джендър изследвания преустанови своята дейност поради липса на финансиране.
Към момента не се очертава изграждането на Кризисни центрове на територията на
област Хасково, което отново ще доведе до извеждането на лица, с
идентифицирани потребности от ползването на предоставените от центъра услуги,
на територията на други области в страната.
• Специфична цел 1.2. Създаване на центрове за временно настаняване за
деца и семейства в риск, лица в крайна бедност и бездомни.
Постигнати резултати:
Центърът за временно настаняване е комплекс от социални услуги,
предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им
потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година.
Основните дейности в центъра целят ограничаването на социалната изолация, в
която се намират лицата. Дейностите са насочени към създаване на условия за
социални контакти, битово и трудово устройване. Услугата осигурява краткосрочен
подслон, храна, хигиена и пр. за безнадзорни и неглижирани лица, консултации –
психологични, социални, здравни. Услугата предоставя подкрепа и посредничество
при издаване на документи или насочване към други услуги – предимно социални и
здравни.
Стратегията предвижда изграждането на три Центъра за временно
настаняване на територията на общините Димитровград, Свиленград и Харманли.
Центърът за временно настаняване в Димитровград трябваше да стартира своята
дейност, финансирана като делегирана от държавата дейност още през 2016 г. За
другите два центъра е предвидено като срок за стартиране - 2017 г.
В най - напреднал етап от изграждането на Център за временно настаняване
е община Димитровград. Одобрено е проектно предложение, осигурено е
финансиране на извършването на ремонт на сградата, в която ще се предоставя
услугата, но по предварителна информация реалното стартиране на предоставяне
на услуга ще бъде не по рано от 2019 – 2020 г.
Другите две общини на териториите на които е предвидено изграждане на
Центрове за временно настаняване, към момента не са предприели никакви
действия за изграждане на центровете поради липса на финансиране за изграждане
на сграден фонд.
Изграждането и финансирането на дейността на Център за временно
настаняване на територията на област Хасково, като делегирана от държавата
дейност е от изключителна важност и с огромен приоритет поради идентифицирана
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целева група от лица, които могат да ползват услугата. Към момента не по – малко
от 65 лица са с рисков фактор от идентифициране на потребността от ползването на
тази услуга. В определени моменти липсата на такава услуги би довела до риск за
живота и здравето на определени лица.
• Специфична цел 1.3. Процедурно организиране и изграждане на
междуинституциален кризисен щаб на областно ниво за разрешаване на спешни
проблемни зони настъпили кризисни ситуации за уязвими групи граждани
Постигнати резултати:
Планирани са създаване на работещи механизми между териториалните
поделения на АЗ, АСП и СУ с цел социална рехабилитация и подкрепа на семейства
в риск, и лица в крайна бедност и бездомни. Налице е постоянен обмен на
информация от ангажираните структури за идентифициране на нуждата от социална
рехабилитация и подкрепа на семейства в риск, и лица в крайна бедност и
бездомни, като се предприемат незабавни мерки за решаване на конкретно
възникнали проблеми.
Направление № 3 Развитие на наличните услуги за социално включване
на уязвими групи в неравностойно положение и полагане на основите за
протичане на Стратегията за дългосрочна грижа за стари хора, настанени в
специализирани институции и възрастни лица с психични разстройства,
умствена изостаналост и деменция.
Обща цел 1. Да се създадат услуги, насочени към удовлетворяване на
комплексните потребности на хората от целевите групи, чрез разкриване на
защитени жилища, центрове за настаняване от семеен тип и др.
 Специфична цел 1.1. Реформиране на институционалната грижа за лица с
психични разстройства
Постигнати резултати:
В областната стратегия, съгласувано и с мерките и дейностите на
Националния план за действие по изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа
за Р. България, се включва реформиране на институционалната грижа за лица с
психични разстройства в област Хасково, чрез закриване на ДВХПР Тополовград, с.
Радовец общ. Тополовград. Това се налага тъй като сградния фонд на дома е
изключително стар и амортизиран. Условията при които живеят домуващите в
момента не отговарят по никакъв начин на съвременните изисквания за
предоставяне на качествена социална услуга. В част от помещенията има постоянно
избиваща влага. В едно помещение живеят 5,6 или 7 човека.
За постигането на тази цел, следва де се изработи оперативен план, който да
включва реализиране на задълбочена оценка на всеки един потребител от страна
на комисия с цел установяване възможните бъдещи стъпки за работа с лицето,
установявайки:
- каква е тежестта на заболяването му,
- проучване на средата на роднини и близки,
- възможности за справяне на индивида в масова социална среда и др.
13

Мониторингов доклад за изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
област Хасково 2016 - 2020 г." през 2016 г.-2017 г.

Специализираната характеристика на всяко едно лице ще даде данни каква
форма на социална услуга ще бъде най- подходящо за него след закриването на
институцията.
На базата на изготвения оперативен план от екип от специалисти на
национално ниво, следва да се изготви оперативен план с конкретни мерки и
дейности на общинско ниво за реорганизиране дейността на ДВХПР Тополовград и
последващо закриване на институцията. Цялата тази дейност е планирана за
стартиране след 2017 г.
В областната стратегия също така е предвидено изграждане на пет нови
ЦНСТ за лица с психични разстройства, като резултат от деинституционализация на
ДВХПР Тополовград. Доставчик на услугите би следвало да бъде общ. Тополовград.
Планирано е изграждането да започне през 2017 г.
Към момента общинска администрация гр. Тополовград е спечелила чрез
проект по програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция
възможност за финансиране на цялостен ремонт на дома, което ще доведе до
подобряване на състоянието на сградата но не и до подобряване на качеството но
предоставяне
на
услугата.
Предстои
Националното
звено
по
деинституционализация на възрастни да вземе решението за преструктурирането на
дома в с. Радовец. Вероятен времеви график на започване на дейностите по
преструкториране – края на 2017 г. - 2020 г.
Що се касае до планираното намаляване на капацитета на ДВХПР с.
Пъстрогор на 35, чрез планирано изграждане на два Центъра за настаняване от
семеен тип за лица с психични разстройства или деменция на територията на
община Свиленград, то към момента индикациите от Националното звено за
деинституционализация са, че условията на живот, както и качеството на
предоставяната социална услуга в ДВХПР с. Пъстрогор са на много високо ниво и не
се налага неговото преструктуриране.
 Специфична цел 1.2. Изграждане на социални услуги в общността от
резидентен тип за лица с умствена изостаналост, физически увреждания и
деменция.
Планираните нови социални услуги, които следва да задоволят потребностите
на населението на територията на област Хасково са предвидени за период извън
разглеждания в мониторинговия доклад, както следва:
- Изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост. Капацитет
15 клиенти. Планиране за стартиране 2017 г. Доставчик община Харманли.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост / мъже/. Капацитет 15
потребители. Планиране за стартиране 2018 г. Доставчик
община
Симеоновград.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с умствена изостаналост / мъже/. Капацитет 15
потребители. Планиране за стартиране 2018 г. Доставчик
община
Тополовград.
- Изграждане на Защитено жилище /ЗЖ/ за лица /мъже/
с умствена
изостаналост. Капацитет 10 клиенти. Планиране за стартиране 2019 г.
Доставчик община Ивайловград.
- Изграждане на два ЦНСТ за лица с психични разстройства или деменция.
Капацитет с по 15 потребители. Планиране за стартиране 2018 г.
Доставчик община Хасково.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с деменция. Капацитет 15 потребители.
Планиране за стартиране 2019г. Доставчик община Харманли.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с психични разстройства или деменция /мъже/.
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Капацитет 15 потребители. Планиране за стартиране 2017г. Доставчик
община Димитровград.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с физически увреждания. Капацитет 15
потребители. Планиране за стартиране 2018 г. Доставчик
община
Симеоновград.
- Изграждане на ЦНСТ за лица с физически увреждания. Капацитет 15
потребители. Планиране за стартиране 2019 г. Доставчик
община
Стамболово.
Постигнати резултати:
Поради забавяне на старта на процеса на деинституционализация на
възрастни на национално ниво, липса на схеми за финансиране на строителство
и/или ремонт на сгради към момента няма изпълнение на описаните по-горе
дейности.
Описаните по – горе общински администрации имат готовност за
предприемане на действия по реализиране на вписаните в областната стратегия
дейности. В много голяма част от общините вече има определение терени и/или
съществуващи свободни сгради за предоставяне на услугите. Част от общинските
администрации са изготвили и проектни предложения на база на изготвени проекти
за строителство на сгради социални услуги или за ремонт на съществуващи такива.
Реализирането на тази цел от областната стратегия подлежи
мониториране на по – късен етап от периода на развитие на стратегията.

на

 Специфична цел 1.3. Да се деконцентрира мрежата от социални услуги за
обхващане на изолираните населени места и рискови групи чрез мобилния
компонент на наличните услуги
Планираните дейности са да се развие мобилния компонент на наличните
социални услуги от общността, държавно делегирана дейност, предоставящи
дневна и почасова грижа за деца и лица с увреждания чрез следните социални
услуги:
Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ Тополовград през 2018г.
Развитие на мобилен компонент при ЦСРИ Свиленград през 2019г.
Развитие
на мобилен компонент ЦОП Стамболово през 2019г. на
междуобщинско ниво за общ. Стамболово и общ. Маджарово.
Постигнати резултати:
Както е видно от описаното по – горе дейностите са планирани за реализация
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Допълнителен стимул за изпълнение на планираната
мярка ще бъдат и предстоящите промени в Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане в сила от 01.01.2018 г., където е предвидено да се създадат
звена от съществуващи социални екипи /ЦОП, ЦСРИ и Дневни центрове/, съвместно
със социални работници от дирекциите „Социално подпомагане“ за изготвяне на
оценки на желаещи да ползват социални услуги. Там където няма такива услуги,
специалисти от съседни общини ще извършват описаните дейности.
 Специфична цел 1.4. Да се продължи да се развива социалното
предприемачество, предоставящо защитена заетост за лица с увреждания
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Заложените в тази мярка дейности са сведени до запазване и продължаване
на дейността на двете социални предприятия в община Димитровград –
Обществената пералня и Социалното предприятие, продължаване дейността на
социални предприятия в община Маджарово, както и реализиране на подкрепа от
страна на общините и на междусекторно ниво на съществуващите ТПК за хора с
увреждания на територията на област Хасково. Към момента част от мярката е
реализирана, т. е. продължава дейността на социалните предприятия изцяло и
единствено на база на общинска издръжка на съответните общини. Не се е
реализирала все още подкрепа от страна на общините и на междусекторно ниво на
съществуващите ТПК за хора с увреждания на територията на област Хасково.
Основната причина естествено е липсата на достатъчен финансов ресурс, както и
достатъчно стимулиращи законово икономически облекчения.
Тази част от мярката все още не се е реализирала поради неотворени схеми
по европейски програми или други грандови схеми.
Необходимо е общините да бъдат подготвени с проекти и активно да
кандидатстват по схеми на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014г.-2020г. и други грандови програми за изграждане на социални предприятия,
предоставящи защитена заетост на лица с увреждания .
Специфична цел 1.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими
лица, групи и общности в риск
Планирано реализиране на мярката чрез осигуряване достъп на развитие за
етническите общности в неравностойно положение в област Хасково, като:

Назначаване на специалисти от ромски етнос /при наличието на
такива/ в съществуващите СУ с консултативен характер, с цел улесняване на
работата с ромските деца и техните семейства.

Продължаване дейността на здравните медиатори за подобряване на
достъпа до здравеопазване в ромски общности в Хасково, Димитровград, Харманли
и Симеоновград..

Изпълнение на дейности за реинтеграция в образованието на
неграмотните и пълнолетните с ниско образование (със специален фокус към
отпадналите от училище млади хора в ромските квартали). Такива програми ще се
инициират от НПО, училищни настоятелства, общини и ще се изпълняват в тясно
партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.

Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално
включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и
доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ.
Постигнати резултати:
Резултати от подобна мярка на интервенция ще бъдат видими след доста
голям период от време, даже далеч след приключване на времевия график на
мониторираната стратегия. Към момента не могат да бъдат оценени и анализирани
все още никакви резултати.
В момента целенасочена дейност в тази посока се извършва от
съществуващите ЦОП и ЦСРИ. Работата предимно е подкрепяща и консултативна,
свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.
Обща цел 2. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички
населени места в областта
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• Специфична цел 2.1. Да се развие широка мрежа от услуги в общността за
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и
домашна среда.
Планираните дейности в тази изключително важна мярка са развиване и
разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на
малките изолирани населени места, както и разширяване на услугите в домашна
среда чрез увеличаване на капацитета на услугите Домашен помощник, Социален и
Личен асистент.
Необходимо е увеличаване на дневната грижа за стари хора чрез създаване и
оптимизиране на дейността на дневните центрове за стари хора - основна форма на
социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за
общуване.
Това предполага продължаване на процесите за развитие на социални услуги
в общността, но ако трябва да се постигне намаляване на броя на възрастните лица,
настанени в специализирани институции, трябва да се промени методиката на
тарифата за събиране на държавни такси в социалните услуги. 30% от доходите е
прекалено висока цена за ползване на дневните центрове, независимо дали те са за
лица с увреждания, или за възрастни хора, защото тези целеви групи не могат да си
позволят тази цена поради факта, че освен основните битови разходи за ток, вода,
данъци и храна, имат и големи разходи за здравеопазване. Таксата от 30%
отблъсква и бедните пенсионери, понеже не им остават достатъчно средства за
оставащите им разходи, и „по-богатите" - с пенсии над линията на бедността, които
не желаят да заплащат по-скъпо за еднаква услуга. Друг важен момент, който е
пречка за запълване на капацитета на услугите в общността, са прекалено високите
изисквания към пакета от документи за кандидатстване. Към момента на
територията на област Хасково функционира само един център за стари хора в гр.
Хасково и обслужва територията само на гр. Хасково. В центъра се грижат за 20
възрастни хора от общината.
Необходимо е също така осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за
стари хора чрез иницииране реализирането на междусекторни смесени местни
услуги: здравно – социални, предоставящи се в домашна среда. Много важно е
продължаването на функционирането на обществената трапезария в областта и
планиране и разкриване на нови трапезарии (сезонни и целогодишни), с цел
обхващане на нуждаещите се лица, живеещи на територията на цялата област.
Постигнати резултати:
В тази мярка са насочени и реализирани най много проекти от страна, както на
общинските администрации, така и от страна на централната администрация.
Осигури се възможност за кандидатстване от страна на общините в област Хасково
с проекти към схема по ОП «Развитие на човешките ресурси'' 2014г.-2020г.'' за
директно предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по проект «Независим
Живот» през 2016 г.
Ежегодно се осигурява финасов ресурс за доразвиване на услугите Социален
и Личен асистент по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, както
и Програми на Агенцията за хора с увреждания. Създаде се възможност за
кандидатстване от страна на общинските администрации и съответно предоставяне
на безвъзмездна финасова помощ също по проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001
17

Мониторингов доклад за изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
област Хасково 2016 - 2020 г." през 2016 г.-2017 г.

“Нови възможности за грижа» по ОП «Развитие на човешките ресурси'' 2014г.2020г.'', както и по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.
Към момента в общините от област Хасково се реализират услуги, като
следва:
 Община Димитровград:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 116
потребители;
• Център за интегрирани услуги - Димитровград по ОПРЧР, предоставящ
услугите:
- Личен асистент – 64 потребители;
- Домашен помощник – 5 потребители;
- Социален асистент - 1 потребител;
• Обществена трапезария към СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р
Желязко Христов, Д.М.“ – 17 потребители;
 Община Ивайловград:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект Осигуряване на топъл обяд 2016 г. по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 25 потребители;
• „Социална подкрепа в домашна среда“ - 95 потребители, обслужвани от:
- 61 Лични асистенти;
- 14 Домашни помощници;
• „Обществена трапезария на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко
Христов, Д.М.“ - 17 потребители;
 Община Любимец:
• Проект "Ефективна подкрепа чрез предоставяне на социални услуги" – 57
потребители, обслужвани от:
- 35 Лични асистенти;
- 2 Социални асистенти;
- 1 Здравен асистент;
- 4 Домашни помощника;


Община Маджарово:

• „Достоен и независим живот“ – 55 потребители, обслужвани от:
- 47 Лични асистенти;
- 5 Домашни помощници;
• „Обществена трапезария на Община Маджарово“ – 50 потребители;
 Община Минерални бани:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
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по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 400
потребители;
• Проект „Център за социални услуги“ по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, процедура „Независим живот“, приоритетна ос „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“
- Личен асистент – 79 потребители;


Община Свиленград:

• Проект "Достоен живот за хора в неравностойно положение в община
Свиленград"
75 потребители, обслужвани от:
- 65 Лични асистенти;
 Община Симеоновград:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 924
потребители;
• „ Заедно за независим живот“ по ОПРЧР :
- Личен асистент – 38 потребители;
- Социален асистент - 11 потребители;
 Община Стамболово:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 490
потребители;
• Процедура „Независим живот“ по ОПРЧР:
- Личен асистент – 44 потребители;
- Домашен помощник – 24 потребители;
 Община Тополовград:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 70 потребители;
• "Предоставяне на услуги за независим живот на територията на община
Тополовград" по ОП"РЧР" :
- Лични асистенти - 11, потребители - 11;
- Социални асистенти - 31, потребители - 35;
- Домашни помощници - 30,потребители - 40;
 Община Харманли:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 150
потребители;
• «Социални услуги за жителите на община Харманли по процедура «
Независим живот» по ОПРЧР - 85 потребители, обслужвани от :
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- 19 Лични асистента;
- 21 Социални асисетнта;
- 27 Домашни помощници;
• „Обществена трапезария на СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко
Христов, Д.М.“ - 30 потребители;
 Община Хасково:
• Осигуряване на топъл обяд по Проект“ Осигуряване на топъл обяд 2016 г.“
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 - 1000
потребители;
• ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” - BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП
“Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, с „Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани
междусекторни услуги” – община Хасково
- Личен асестент – 20 потребители;
- Домашен помощник – 20 потребители;
- Социален асистент – 30 потребители;
- Медко-социални услуги предоставяни от рехабилитатор, психолог, мед.
специалист, приложен специалист: 77 – потребители;
• „Обществена трапезария” по проект “Обществени трапезарии” от Фонд
“Социална закрила” по реда на чл. 27, т. 3 от ЗСП, изпълнявана от ЕТ ” ТАНО Николай Траилов ” - 150 потребители;
Важно е да се отбележи разширяване на услугата „Социална трапезария” и
продължаване на функционирането на сезонните обществени трапезарии в
общините на територията на област Хасково.
Разкриването на социални трапезарии за лица с доходи под линията на
бедността вече е традиционна дейност за общините на територията на област
Хасково чрез одобрени проекти на частни фирми, приготвящи храна и финансирани
от фонд „Социална закрила” на МТСП през зимните месеци
• Специфична цел 2.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена
резидентна грижа в среда, близка до домашната.
Планираните дейности по тази мярка обхващат изграждането на 5 Центъра за
настаняване от семеен тип за стари хора, като алтернатива на специализираните
институции, като домовете за стари хора по отношение на предоставянето на услуга
близка до домашната среда, както и като услуга максимално близка до населеното
място в което живее до настоящия момент възрастното лице. Планираните центрове
за изграждане са в следните общини:
Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с
капацитет 15 места – в общ. Стамболово.
Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с
капацитет 15 места – в общ. Димитровград.
Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2017 г., с
капацитет от 15 места – в общ. Свиленград
Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2018 г., с
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капацитет от 15 места – в общ. Тополовград
Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТ за стари хора през 2018 г., с
капацитет от 15 места – в общ. Минерални бани
Постигнати резултати:
Поради забавяне на старта на процеса на деинституционализация на
възрастни на национално ниво, липса на схеми за финансиране на строителство
и/или ремонт на сгради към момента няма изпълнение на описаните по-горе
дейности.
Описаните по – горе общински администрации имат готовност за
предприемане на действия по реализиране на вписаните в областната стратегия
дейности. В много голяма част от общините вече има определение терени и/или
съществуващи свободни сгради за предоставяне на услугите. Част от общинските
администрации са изготвили и проектни предложения на база на изготвени проекти
за строителство на сгради социални услуги или за ремонт на съществуващи такива.
Реализирането на тази цел от областната стратегия подлежи на
мониториране на по – късен етап от периода на развитие на стратегията, след
разкриване на схеми за кандидатстване с проектни предложения от страна на
общинските администрации.
• Специфична цел 2.3. Да се подобри качеството на предоставяне и типа
резидентна грижа за старите хора, нямащи възможност да останат в семейната си
среда
•

Постигнати резултати:

Продължава и се развива дейността в Дома за стари хора в гр. Хасково.
Капацитетът на ДСХ- гр. Хасково е твърде голям, 160 – потребителя. Социалната
структура, работи добре към момента в тази си форма, но се налага да се
реализират приоритетни дейности насочени към осигуряване на специфични
потребности за потребителите, които не могат да се обслужват сами и са на легло
т.е да се реализира преструктуриране на начина на оказване на грижа спрямо тях.
Към момента прекалено голяма част от капацитета на дома е заета от лица,
които не могат да се обслужват сами. Огромният капацитет, е рисков фактор при
полагане на грижа за настанените лица.
Продължава и развитието на дейностите в Дома за стари хора в гр. Харманли
в много добра посока. Капацитетът на дома – 40 потребители позволява
индивидуална работа от страна на персонала с настанените лица. Социалната
структура, може да работи добре в тази си форма, без да се налага да бъде
закривана, реформирана или преструктурирана. Приоритетна дейност би следвало
да бъде насочена още повече към подобряване качеството на грижа в институцията.
Продължаване и развитие на дейностите в Дома за стари хора в гр.
Ивайловград Социалната структура, работи добре в тази си форма, без да се
налага да бъде закривана, реформирана или преструктурирана. Капацитетът и от 20
места е много близък до стандарта за капацитет на резидентния тип услуги.
Условията на живот и социалната работа в дома са на много високо ниво.
Продължаване и развитие на дейностите в Дома за възрастни със сетивни
увреждания в
гр. Хасково (капацитет 30). Реализиране на основен ремонт на
сградата до 2019г.
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Към момента от планираните дейности по извършването на основен ремонт
на дома за възрастни със сетивни увреждания се реализира частично. Извършено е
пребоядисване и изкърпване на компрометирани части от общите и спалните
помещения. Монтирани са климатици в стаrте на потребителите. Значително са
подобрени условията на живот на потребителите на услугата, но е наложително
извършване на генерален ремонт на помещенията за тоалет и баня за нуждите на
потребителите, както и изграждането на нови такива. В последващ мониторинг ще се
проследяват дейностите в тази услуга.
• Специфична цел 2.4. Да се инициира реализирането на междусекторни
смесени местни услуги- здравно – социални, предоставящи се в домашна среда.
Постигнати резултати:
По тази мярка все още не са постигнати никакви резултати поради липса на
законова рамка, която да регламентира дейностите по този вид услуга.
Направление №4 Осъществяване на взаимодействие междуструктурно и
междуобщинско, насърчаване активното участие на гражданския сектор при
реализирането на Стратегията
/2016г. – 2020г./
Обща цел 1. Да се запази и повиши ефикасността на услугите и допълване
на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и
междусекторно сътрудничество.
• Специфична цел 1.1. Да продължи да се работи за мотивиране общинските
администрации към междуобщинското партньорство в социалните услуги.
Целта на мярката е да се усъвършенстват умения за изграждане на
партньорства на междуобщинско ниво, чрез провеждане на обучения на областно
ниво финансирани от европейски грандови програми с цел укрепване капацитета на
общините с тематична насоченост и изграждане на междуобщински партньорства.
Също така междуобщинското партньорство би довело до усъвършенстване на
умения на общинско и областно ниво за усвояване на структурни фондове и
успешно реализиране на проекти.
Постигнати резултати:
През м. март 2017 г. стартира Проект: „Повишаване на капацитета на
служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното
подпомагане“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ: №BG05М9ОР0013.006-0001, администриран от Агенция за социално подпомогане. Основните цели на
проектното предложение са :

Да се повиши капацитета за планиране, изпълнение, мониторинг,
оценка и контрол на политиките в сферата на социалните услуги, социалното
подпомагане и закрила на детето чрез внедряване на разработената интегрирана
информационна система на Агенцията за социално подпомагане (ИИС на АСП)
 Да се подпомогне процеса по деинституционализация на децата и
възрастните чрез подкрепа за качествени социални услуги в общността, както и
изграждането и надграждането на капацитет за провеждане на ключовите реформи
в социалния сектор
 Да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги,
като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите
за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и
22

Мониторингов доклад за изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
област Хасково 2016 - 2020 г." за периода 01.01.2016 г. – 30.04.2017 г.

въвеждане на добри практики.
 Провеждане на обучения за изграждане на междусекторни
координационни връзки на представители от различните сектори, имащи
отношение към социалните услуги (П0 2). Планирано е едно въвеждащо обучение с
продължителност от 3 дни и две 2-дневни надграждащи, в тях ще се включат общо
3000 представители, които с присъщата си дейност са ключови участници в
налагащите се интегрирани модели за грижа и те са от:
• действащи социални услуги;
• териториалните структури на АСП-ДСП,РДСП;
• медицински заведения и лични лекари;
• училища и др. образователни организации;
• полиция,
• съдилища,
• прокуратура
• общини
• други.
Обученията ще се провеждат на областен принцип – на територията на всяка
от 28 области.
Планирано е дейностите да стартират до 5 месеца след старта на проекта или
след м. юли 2017 г.
 Специфична цел 1.2. Реализиране определената система за мониторинг
и наблюдение на Областната стратегия за развитие на социални услуги 2016г.2020г. и респективно общинските стратегии за територията на област Хасково
Тази дейност включва формиране на Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на
Областната стратегия за развитие на социални услуги /2016г.-2020г./. Провеждане
на ежегоден мониторинг. Провеждане на актуализация на Стратегията /2016г.2020г./ .
Постигнати резултати:
1. Още след приемането, утвърждаването и съгласуването на областната
стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково през
2016 г. – 2020 г. бе създадено ЗМО с основен и разширен състав със заповед на
областния управител на област Хасково. /Последната, актуализирана заповед е с №
РД – 13 – 46 от 04.05.2017 г./. Първият мониторингов доклад /настоящият документ/
се изработва след изтичането на първата година от периода на действие на
областната стратегия, един достатъчен период за да се направи равносметка на
постигнатото и предстоящото за изпълнение и да се идентифицира необходимост от
провеждане на актуализация на стратегията. Въпреки лекото забавяне в
изпълнението на някои от заложените цели и задачи в стратегията към момента не
се налага актуализирането й.
Направление № 5
Поддържане и подкрепа на професионалния
капацитет на работещите в социалната сфера на територията на област
Хасково
Обща цел 1. Да се гарантира качеството и ефективността на социалните
услуги чрез поддържане на необходимия капацитет за управление на областно и
общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за
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предоставяне на услуги.
• Специфична цел 1.1. Да се стимулира развитието на административния и
организационния капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на
интегрирана грижа и политики към хора и групи в неравностойно положение.
Изграждане на капацитет за управление на социалните услуги на ниво общини
в област Хасково не се отнася единствено до обучение. То е един много по-обширен
процес на учене и на развитие от страна на организациите, което може да бъде
постигнато чрез разнообразни дейности, като например партньорства, съвместно
учене, менторство, посещения за обмен на опит, специализирани събития и
критичен преглед на дейността на организацията. Обучението може да е част от
рамка за изграждане на капацитет, но други форми на учене също така биха могли
да се приемат за значими. Под изграждане на организационен капацитет се
разбират „усилията за подобряване на постиженията чрез развитие на умения и
увереност“.
• Специфична цел 1.2 Да се осигури подкрепа на персонала на социалните
услуги за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с
новите изисквания и стандарти.
Тук ще отбележим реализирането на дейност 4 от планираните дейности при
изпълнение на Проект: „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на
закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Договор за
безвъзмездна финансова помощ: №BG05М9ОР001-3.006-0001, администриран от
Агенция за социално подпомогане, включващ следните видове обучения на
персонала на СУ на територията на областта:

Мотивационни обучения;

Специализирани обучения за екипите на създадените социални
услуги, свързани със специализирани дейности и грижи за деца/младежи и
възрастни с различно поведение - автоагресия, агресия, свръхсексуалност и др.;

Специализирани обучения на екипи от действащи социални услуги за
работа с деца и възрастни с различни увреждания, свързано със здравния им
статус;

Специализирани обучения на създадените социални услуги през
изминалия програмен период в изпълнение на целите и приоритетите, залегнали в
политическия документ Национална стратегия „Визия за деинституционализацията
на децата в Република България”;

Специализирани обучения за въвеждане на мултидисциплинарен
подход при изготвяне оценки на потребностите и индивидуален план за подкрепа.
• Специфична цел 1.3 Да се оказва подкрепа при въвеждането на
информационния масив на междуобщинско и междусекторно ниво на единната
информационна система, осъществяваща се от Агенция социално подпомагане.
Реализирането на тази специфична цел е в пряка зависимост с
осъществяването на дейност 9 от планираните дейности за изпълнение на Проект:
„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето,
социалните услуги и социалното подпомагане“ по Договор за безвъзмездна
финансова помощ: №BG05М9ОР001-3.006-0001, администриран от Агенция за
социално подпомогане и включваща следните действия:
•
Създаване на мобилна група от 10 специалисти за обучаване и
практическа помощ по интегрираната информационна система ;
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•
Изработване на програми за провеждането на обученията
•
Провеждане на обучения за работа с интегрираната информационна
система на служителите на АСП;
•
Провеждане на обучения за работа с интегрираната информационна
система на служители в структури на публичната администрация, предоставящи
социални услуги и екипи от всички действащи СУ;
•
Създаване на активна директория за обща мрежа в АСП и
структурните й поделения.
•
Въвеждане на система за периодичен последващ вътрешен
мониторинг от експерти ИО от АСП в страната върху работата на обучените
служители на агенцията.
Планираното стартиране на Интегрираната информационна система в
социалните услуги на територията на област Хасково е за след м. септември 2017 г.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ЗМО:
1. Общата оценка за напредъка по изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на територията на област Хасково 2016 – 2020 г." за
периода 01.01.2016 г. – 30.04.2017 г. е много добра.
2. В областта има изградена социална „инфраструктура" и тя е равномерно
разпределена по цялата й територия с обособени центрове с по-широк спектър от
услуги в градовете Хасково, Димитровград и Свиленград.
3. Предлаганите услуги са адекватни на нуждите на потребителите и
съобразени с националните стратегии за деинстотионализация на децата и
възрастните.
4. В общините все още няма достатъчно добре развити неправителствени
организации, които биха могли да бъдат доставчици на услуги.
5. Въпреки разкритите услуги в общността, деинституционализацията при
лицата с увреждания и възрастните хора не е започнала.
6. Липсват услуги за кризисно настаняване и работа със семейства в криза.
7. Липсват мобилни услуги за потребителите, живеещи в по-малките и
отдалечени населени места
Звеното за мониторинг и оценка на стратегията препоръчва усилията на
общините и всички звена и структури в областа, работещи в социалната сфера
да бъдат приоритетно насочени в следните насоки:
- Стимулиране на инициативността и създаване на условия за максимална
гъвкавост при получаването на икономически по-изгодни, финансово по-обосновани
и no-достъпни за по-широк кръг потребители социални услуги;
- Подобряване на качеството на социалните услуги, гарантиране на
стабилност и финансова устойчивост на социалните услуги, както и на процеса на
деинституционализация;
- Увеличаване на броя на ползвателите на социални услуги, в т.ч. „Домашен
социален патронаж" (вкл. социални кухни) в отговор на базови потребности от храна
и грижа, особено на хората в малките и отдалечените от областния център населени
места;
- Създаване на услуги в подкрепа на семействата с деца;
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- Създаване на услуги, насочени към превенция на рисковете в семейството;
- Комплексни социални услуги за преодоляване на рисковете от отпадане от
образователната система, както и рисковете пред здравословното развитие на
децата;
- Съответствие на социалните услуги на реалните потребности на рисковите
групи, за които са предназначени;
- Осигуряване на равен достъп до услуги за всички рискови групи и уязвими
общности, живеещи на територията на областта.

Използвани съкращения (абревиатури) в Доклада
АЗ
АСП
АХУ
ДАЗД
ДБТ
ДВФУ
ДДЛРГ
ДМСГД
ДРСЗ
ДСП
ДСХ
ДЦДМУ
ДЦДМУИ
ДЦДУ
МБАЛ
МКБППМН
МОН
МТСП
МФ
НПО
НП ”ОСПОЗ”
ОЗД
ООН
Отдел “СЗ”
ППИ
ПРООН
РДСП
РЗИ

Агенция по заетостта към МТСП
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хора с увреждания
Държавната агенция за закрила на детето
Дирекция Бюро по труда
Дом за възрастни с физически увреждания
Дом за деца лишени от родителски грижи
Дом за медико-социални грижи за деца
Дирекция “Регионална служба по заетостта”
Дирекция „Социално подпомагане”
Дом за стари хора
Дневен център за деца и младежи с увреждания
Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост
Дневен център за деца с увреждания
Многопрофилна болница за активно лечение
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерството на труда и социалната политика
Министерството на финансите
Неправителствена организация
Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”
Отдел “Закрила на детето”
Организация на обединените нации
Отдел “Социална закрила”
Полово - предавани инфекции
Програма за развитие на организацията на обединените нации
Регионална дирекция за социално подпомагане
Регионална здравна инспекция

РЗОК
РУО на МОН

Регионална здравно осигурителна каса
Регионално управление на образованието към Министерството на образованието и
науката
Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве
Районно полицейско управление
Специализирана институция
Социална услуга
Център за обществена подкрепа
Център за социална рехабилитация и интеграция

РИОКОЗ
РПУ
СИ
СУ
ЦОП
ЦСРИ
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