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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегията за развитието на социалните услуги в oбщина Панагюрище
2016 – 2020 година e стратегически документ, изготвен по реда и със
структура и съдържание, съгласно разпоредбите на чл.36б от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане. Тя е разработена в синхрон
със Стратегията за развитие на социалните услуги в област Пазарджик 2016
– 2020 година.
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище
2016 – 2020 година е изготвена и въз основа на анализ на потребностите от
социални услуги в община Панагюрище. Анализът е изработен от Община
Панагюрище, в резултат на предоставени данни от участвалите в процеса
заинтересовани страни в общината – дирекция „Социално подпомагане“,
дирекция „Бюро по труда“, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви, социални услуги и други структури на
местната власт.
Стратегията обхваща 5 – годишен период – от 2016 до 2020 година и
включва, в съответствие с нормативните разпоредби:
 Анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище
по следните показатели:
 видове социални услуги;
 качество на социалните услуги;
 целеви групи;
 възможност на Общината за финансиране на социални услуги;
 капацитет за предоставяне на социални услуги;
 взаимодействие с други услуги в областта на образованието,
здравеопазването, пазара на труда и други;
 достъпност и устойчивост на социалните услуги;
 участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги
и самите потребители в развитието на социалните услуги;
 други важни за развитието на социалните услуги фактори.
 Описание на предизвикателствата, стратегическите цели и
необходимите дейности в областта на социалните услуги
 Вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани
институции, които се планира да бъдат закрити
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 Ресурсно обезпечаване
 Резултати и индикатори за изпълнение
 Механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на
социални услуги и самите потребители в дейностите по Стратегията
 Механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на Стратегията
 Отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи
Стратегията очертава визията, мисията, стратегическата рамка,
стратегическите насоки и методите, подходите за управление на
изпълнението и оценката на напредъка в развитието на социалните услуги в
община Панагюрище.
Разработването и приемането на Стратегията за развитие на социални
услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година декларира желанието и
стремежа на всички участници за създаване на условия за пълноценна
реализация чрез грижа и подкрепа за уязвими общности, деца и
възрастни в риск.
За постигането на тези цели, Общинската стратегия предвижда
развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които
поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на
общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето
качество. Необходимо е да се цели ефект на максимална мобилизация
на ресурсите в местните общности, които да се управляват
законосъбразно, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно под
пряко и непосредствено обществено участие и контрол. Следва да се
използва и надгражда постигнатото по отношение на
стратегическото изпълнение в изтеклия планов период – чрез развитие
и мултиплициране на добрите практики, а така също и чрез
направените изводи при осъществяване на дейностите по планиране,
разкриване и предоставяне на социални услуги.
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ІІ. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА
ОБЩИНСКО РАВНИЩЕ

Анализът на потребностите от социални услуги в община
Панагюрище се основава на преглед на достигнатото състояние в
развитието на социалните услуги през предходния стратегически
период на изпълнение.
Анализът отчита постигнатите успехи, работещите добри
практики и механизми, както и дефицитите, но и възможностите за
развитие на социалните услуги на територията на община
Панагюрище. Той е разработен в изпълнение на разпоредбите на
действащото законодателство в социалната сфера. Съобразен е с
националните стратегически документи, които имат отношение към
социалното подпомагане на хората в неравностойно социално
положение, както и към социалната интеграция на хората с
увреждания.

А. Видове социални услуги на територията на oбщина Панагюрище
В община Панагюрище е налице изградена мрежа от социални услуги,
предоставяни в общността. Към настоящия момент няма специализирани
институции, в изпълнение на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България“.
Управлението на социалните услуги е в резултат на непрекъснат анализ на
обективните реалности и идентифицираните потребности на целевите групи
в община Панагюрище. Социалната политика на Община Панагюрище е
насочена към подобряване качеството на живот и създаване на
благоприятни условия за реализация на гражданите. Стремежът е да се
планира и реализира социална политика – ангажирана и последователна по
отношение на подкрепата потребностите на децата, хората с увреждания,
уязвимите групи и възрастните хора от общността. Разкриването на нови
социални услуги е с цел повишаване подкрепата на групите в риск.
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Спецификата на настоящите, но и на бъдещите потребности на
потребителите е водеща при планирането на изграждането и развитието на
мрежата от социални услуги в община Панагюрище, както в изтеклия (2011–
2015 година), така и в предстоящия (2016 – 2020 година) планов период.
На територията на община Панагюрище успешно функционират
следните социални услуги (вж. Таблица 1,2,3), които целят да обхванат
конкретни групи и да повлияят върху благосъстоянието и качеството им на
живот:

Таблица 1
Социални услуги, делегирани от държавата дейности

Социални услуги, предоставяни в община Панагюрище
– делегирани от държавата дейности
Услуги в
общността
Дневен център за
деца и възрастни
хора с увреждания
„Дъга“

Център
за
обществена
подкрепа „Зора“

Дневен център за
възрастни хора с
увреждания
„Св.
Св. Козма и Дамян“

Капацитет

Услуги в
общността –
резидентен тип

Капацитет

24

Център
за
настаняване
от
семеен тип за деца и
младежи
без
увреждания „Павел
Бобеков“

15

50

Център
за
настаняване
от
семеен тип за деца и
младежи
без
увреждания
„Закрила“

14

20

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година 11

Таблица 2
Социални услуги – местни дейности

Социални услуги, предоставяни от община Панагюрище
местни дейности
Социални услуги
Домашен социален патронаж

Капацитет
200

Детска млечна кухня
Личен асистент

110
3

Таблица 3
Социални услуги по проекти

Социални услуги в община Панагюрище,
предоставяни по проекти
Социални услуги
Обществена трапезария

Капацитет
78

Приемна грижа по проект „И аз имам
семейство“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
Личен асистент по проект „Нови
възможности за грижа“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“

12

63

В съответствие с водещия принцип, че социални услуги в
специализираните институции се предоставят след изчерпване на
възможностите за извършване на услуги в общността, през изтеклия планов
период един от основните акценти в дейностите по развитие на мрежата от
социални услуги в oбщина Панагюрище, бе реализиране на стратегическата
рамка на Националната стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България“. В резултат, през 2013 година,
държавната задача за деинституционализация на децата в общината е
изпълнена успешно. Дом за деца лишени от родителска грижа „Павел
Бобеков“ беше закрит и открита нова социална услуга в общността от
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резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за деца „Павел
Бобеков“.
От 01.01.2015 година със Заповед № РД01-1604/23.12.2014 година на
изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“, социалната
услуга – резидентен тип променя наименованието си от „Център за
настаняване от семеен тип за деца“ на „Център за настаняване от
семеен тип за деца/младежи без увреждания“, за потребители от 3 до
29 – годишна възраст.
По Оперативна програма ,,Регионално развитие 2007 – 2013 година“,
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051РО001/1.1-12/2011, „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“, на територията
на община Панагюрище беше изграден втори Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи.
За предоставянето на социлната услуга в общността от резидентен тип,
Община Панагюрище реализира проект „С мисъл за теб“, от 01.05.2014
година до 31.10.2015 година по Договор № BG051РО001-5.2.12-0041С0001, схема BG051PO001 - 5.2.12 – „Да не изоставяме нито едно дете“,
Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
На 17.08.2015 година е издадена Заповед № РД 01-1285 на
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, за
откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания – град Панагюрище, като делегирана от държавата дейност,
считано от 01.11.2015 година.
В резултат и на реализираните дейности в община Панагюрище по
стратегическото изпълнение за деинституционализация на децата в
Република България към края на плановия период 2011 – 2015 година
държавната задача за деинституционализация на децата в област Пазарджик
е изпълнена успешно.
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Б. Качество на социалните услуги
Нормативно определеният подход към качеството на социалните
услуги предвижда изискванията за качество на социалната услуга да се
определят чрез стандартите за социални услуги. По този начин качеството
се дефинира в тесен смисъл като (степен на) съответствие спрямо стандарт.
По този начин критериите за (качество на) социалните услуги са
показателите, по които се оценява съотвествието между предоставяната
социална услуга и утвърдените с наредба стандарти за социални услуги.
Нормативният подход очертава минимално необходимата рамка за
критериална оценка на качеството на социалните услуги. Но това далеч не е
достатъчно. Съвременните, европейски най – добри практики и подходи
към уравление на качеството на соиалните услуги, се основават на
доктрината за Цялостно управление на качеството – TQM, с прилагане
на специално създадени за нуждите на публичния или частиня сектор
инструменти, системи и модели. Разбирането за качеството в този контекст
е съществено по – широко и дори всеобхватно, сравнено с нормативния
подход, което, разбира се не противоречи и не го изключва, а всъщност е
част от него. Въз основа на него са създадени критериални системи (рамки
за оценка), които изследват Лидерството, Стратегията и планирането,
Хората в организацията (доставчика на социалните услуги),
Партньорствата и ресурсите и Процесите в обща критериална област на
благоприятстващите фактори, които водят във взаимодействие към
Резултати за потребителите
на социалните услуги/гражданите,
Резултати за хората в организацията, Резултати относно социалната
отговорност в местната общност и накрая – до Ключовите резултати от
(стратегическото и оперативното) изпълнение. В съотвествие с този
подход през изминалия планов период 2011 – 2015 година за първи път в
стратегически фокус бяха поставени проблемите с удовлетвореността не
само на потребителите на социални услуги, но и на служителите на
доставчиците на социални услуги и социалните работници. Повиши се
качеството на стратегиране, включително планирането. В резултат, бяха
привлечени съществени ресурси в подкрепа на стратегическото изпъление.
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Една социална услуга е качествена, когато обективно повлиява
върху благосъстоянието на своите потребители и реално повишава
качеството им на живот.
През следващия планов период, стратегическият подход към
качеството на социалните услуги в община Панагюрище, ще се основава
на разбирането за цялостно управление на качеството (TQM).
Предстои пилотно за Общината и Областта да се приложи
инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка
CAF 2013, със съпътстващ бенчлърнинг и бенчмаркинг на резултата от
самооценката. В този контекст главна задача е да се преодолеят някои от
слабостите по отношение контрола и управлението на качеството, които се
очертаха в предходния планов период 2011 – 2015 година. През 2014 година
с цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на
ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на община
Панагюрище се структурира нов орган към заместник–кмета
„Хуманитарни дейности“ – Съвет за социално сътрудничество –
Панагюрище.
Постоянни членове на Съвета са: заместник–кмет „Хуманитарни
дейности“, директор дирекция ОКСМД, експерти „Социални дейности“,
директори и управители на социални услуги, и асоцирани членове –
представители на родителите, представители на потребителите на Дневен
център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ), фондация „Социални
практики в общността“, неправителствени организации (НПО) и други.
Разработен и утвърден е и Механизъм за взаимодействие. Той регламентира
работните взаимодействия със заинтересованите страни с цел оказване на
подкрепа за социално включване на потребителите на социалните услуги.
От подобрение се нуждае начинът, по който се упражнява обществен
контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните
помощи и социалните услуги. В изпълнение на чл.52 от Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане, тази функция в Община
Панагюрище е възложена на Обществения
съвет за социално
сътрудничество, създаден с Решение №35/28.01.2016 година на Общински
съвет – Панагюрище. С цел защита на интересите на потребителите на
социални услуги и упражняване на обществен контрол могат да се създават
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съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или
попечители по реда на чл.54а от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане. Тези съвети имат съвещателни функции при
осъществяване на дейностите по предоставянето на социални услуги и също
следят за качеството им, като при констатирани нарушения съветите
уведомяват писмено инспектората към изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане.
Само предоставянето на качествени и ефективни услуги може да
доведе до получаване на реални ползи за хората от уязвимите групи.
Ефективността на социалните услуги се измерва по отношение на
постигнатото социално включване, защитата на човешките права и
достойнство и реалното повишаване на качеството на живот.
Основен измерител за ефективността на социалните услуги не
следва да бъдат някакви инструменти на социалното инженерство, а
удовлетвореността на ползвателите и техните семейства от
ползваните услуги.
По – конкретно ефективността на социалната подкрепа за уязвимите
групи е свързана с:
 Предоставяне на услуги в тясна връзка и взаимодействие с общността,
в която живеят. По този начин социалните услуги не сегрегират
уязвимите групи от живот в тяхната общност, но напротив,
подпомагат вписването им и подкрепят активното им участие;
 Услуги, насочени към потребителите: предоставяне на подкрепа
съобразно нуждите на хората, т.е. услугите отчитат спецификата и
предлагат грижа и подкрепа, основана на ясно познание на
потребностите на определената целева група, като се разграничават
нуждите, видовете подкрепа и степента, в която трябва тя да се
предоставя;
 Гъвкавост на услугите: определяне и предоставяне на услугите
съобразно индивидуалните потребности и желания на ползвателя;
 Холистичен подход на предоставяне на услугите: изисква се
предоставянето на услуги да бъде насочено към удовлетворяване на
комплексните и цялостни потребности на лицата в уязвимо
положение;
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 Продължителност на подкрепата: гарантиране на продължителност на
подкрепата, съгласно нуждите;
 Измерване на качеството на подкрепата: въвеждане на ясни
индикатори, които да отговарят на измерването на индивидуалните
нужди, изхождайки от предпочитанията и удовлетвореността на
ползвателите и задоволяване на техните потребности.
Подходящ показател за качеството на предоставяните социални услуги
е степента на удовлетвореност на потребителите на услуги. Добра
практика е тя да се измерва постоянно чрез анкети, социологически
проучвания, интервюта и други. В контекста на балансираната система от
показатели за ефективност този и други показатели следва да се съпоставят
със стойностите на преките показатели за текущо изпълнение.

В. Целеви групи
Във фокуса на Стратегията са целевите групи в съвкупността от
настоящи и потенциални потребители на социални услуги. Те включват
лица и семейства, които ползват или биха се възползвали от социалните
услуги в общноста на територията на община Панагюрище. Социалните
услуги и дейности се разглеждат като интегрирана динамична
система, ориентирана към резултат. Целта е, в мрежа от
взаимодействащи и допълващи се услуги и дейности, да се създава
специфична стойност за лицата и семействата – потребители на
услуги, с общ ефект на повишено качество на живот. Потребителите на
социални услуги по правило принадлежат към така наречените рискови
групи. Характеристичен белег на тези групи са специфичните уязвимости и
рискове, които комплексът от дейности в съдържанието на социалните
услуги следва да управлява. Уязвимостта на целевите групи е техен
характеристичен белег, който свързваме с податливостта им към действието
на източниците на риск и неговите последствия.
Анализът на социално – демографската и икономическа ситуация в
община Панагюрище очертава някои общи източници на риск за лицата в
неравностойно положение:
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 Изолираността на самотно живеещите стари хора;
 Различен тип и степен на увреждания, влияещи на качеството на
живот и социалното включване/реализация на индивидите от всички
възрастови групи;
 Липса на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата
от биологичните им родители, многодетство;
 Различни типове девиантно поведение, противообществени прояви,
зависимости;
 Неравностойна позиция на пазара на труда;
 Живот в изолирани общности, трайна липса на собственост и доходи;
 Неравенство, бедност и социално изключване;
 Икономическа емиграция.

Характеристики на рисковите (уязвимите) групи в община Панагюрище:
 Структурата и състава на семействата
 Многодетни семейства;
 Непълни семейства – родители, които сами отглеждат децата си,
самотни хора с увреждания, самотни възрастни хора;
 Деца на родители в чужбина (децата се отглеждат от възрастни хора);
 Непълнолетни майки и родители, с нисък социален статус;
 Деца с девиантно поведение и противообществени прояви;
 Семейства в сегрегирани общности (ромски квартали);
 Деца и младежи, отпаднали от училище;
 Безработни;
 Подпомагани по реда на Закона за социално подпомагане и
правилника за прилагането му.

 Увреждане на член от семейството
 Дете / лице с увреждане или с тежък здравословен проблем;
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 Дете / лице с увреждане, оставащо без доходи в периодите между
изтичане и сключване на договор по Програма „Личен асистент“ или
при преосвидетелстване от ТЕЛК;
 Дете / лице с увреждане, безработен член на семейството, непълно
семейство с родители в пенсионна възраст.

1. Целева група Деца
Подгрупа Деца с увреждания
По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище,
регистрираните деца с увреждания през 2015 година са 103 деца (вж.
Таблица 4). В тази група са включени деца с физически, умствени и
множествени увреждания.

Таблица 4
Данни за деца с увреждания в община Панагюрище през 2015 година

Видове увреждания
Деца с физически увреждания
Деца с множествени увреждания
Деца с умствена изостаналост

Брой деца
80
9
14

Независимо от направените промени през последните години по
отношение на подпомагането и предоставянето на услуги на родители,
които отглеждат дете с увреждане, направеният анализ показва, че все още
основните затруднения на родителите са от финансово естество
(осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, рехабилитация) и
ограничените възможности, които се предлагат за осигуряване на подкрепа
от специалисти. В същото време потребностите на децата с увреждания са
свързани и с възможностите за социално включване и реализация.
Основните потребности на децата с увреждания са:
 Достъп до образование в детски градини и общообразователни
училища;
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Равен достъп до услуги и възможности като техните връстници;
Осигуряване на достъп до адекватна здравна грижа;
Придобиване на умения и навици за самостоятелен живот;
Осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните
малки населени места;
 Осигуряване на възможности за професионална квалификация и
реализация;
 Осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на
децата с увреждания;
 Интеграция в общността.

Подгрупа Деца със специални образователни потребности
На територията на община Панагюрище децата със спецални
потребности, които се обучават в детски градини и общобразователни
училища през 2015 година, са общо 49 деца. От тях 8 деца се обучават в
СОУ „Нешо Бончев“ град Панагюрище, 17 деца в ОУ „Марин Дринов“ град
Панагюрище, 20 деца в ОУ „20–ти април“ град Панагюрище, 1 дете в ОУ
„Отец Паисий“ в село Попинци и 3 деца в ЦДГ „1–ви юни“, град
Панагюрище.
През 2015 година от общо 28 деца, посещаващи Дневен център за деца
и възрастни хора с увреждания „Дъга“, 17 деца са на ресурсно подпомагане,
като на 6 от децата, учебните часове от преподаватели на масово училище и
ресурсен център, се провеждат в Дневния център. Останалите 11 деца се
обучават в общообразователни училища и детски градини, където се
подпомагат от ресурсни учители, по утвърдена индивидуална програма.

Подгрупа Уязвими семейства с деца
Децата в социално слаби семейства, съставляват една от най – големите
рискови групи на територията на общината. По данни на дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, 194 деца се отглеждат в 160
социално слаби семейства. Отглежданите в бедност деца имат стандарт на
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живот, който ощетява физическото, умственото, духовното, моралното и
социалното им развитие.
Източници за риск в семейната среда свързваме основно с комплекс
фактори – бедност, безработица, ниско образование и/или квалификация,
жилищни проблеми, липса на материална и морална подкрепа. Рисковете се
проявяват в стрес, депресия, социална изолация, търсене възможности за
емиграция. Под натиска на посочените фактори, част от семействата се
разпадат, което води до изоставяне на децата в институции. Значителна част
от тази група семейства представляват семействата от етническите
малцинства (роми). Тревожно е, че висок относителен дял от децата в
рисковата група не посещават учебни заведения, просят, крадат или
извършват други противообществени прояви.
В малцинствените общности в община Панагюрище е висок
относителният дял на лицата с ниско образование, почти без професионална
квалификация. Тези лица живеят в бедност, с непрестанна грижа за
осигуряване на храна, отопление, средства за оцеляване, без адекватна
здравна грижа. Отчетливо се проследява връзката трайна безработица –
бедност. В резултат, родителите са принудени да пренасят отговорността за
отглеждането на децата си на отдела за закрила на детето.
По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, към
31.12.2015 година, в община Панагюрище има 25 деца на самотни родители
и 96 деца в многодетни семейства, 18% са продължително безработни
родители, а останалите имат други източници на доход, но той е
недостатъчен за издръжката на семейството. Повечето от многодетни
семейства са от етническа група. По – голяма част от семействата са на
социално подпомагане. Най – често срещаните проблеми при тези деца са
лоши битови условия на живот, ранно отпадане от училище и насилието.
При тях съществува риск от институционализиране. През последните
няколко години, тези проблеми се наблюдават и сред останалата част от
населението.
Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде
условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване
качеството на грижа към тях.
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Подгрупа Деца, настанени при близки и роднини
Настаняването на деца при близки и роднини е една от формите на
споделена грижа в рамките на разширеното семейство. По данни на
дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, през 2014 година, в
общината са настанени 13 деца, а през 2015 година са 9 децата, настанени
при близки и роднини.

Подгрупа Приемна грижа
През 2015 година в община Панагюрище има общо 11 утвърдени
професионални приемни семейства, като 3 от тях са към дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, а 8 са утвърдените професионални
приемни семейства по проект „И аз имам семейство“, изпълняван от
Община Панагюрище (вж. Таблица 5).
Професионалните приемни семейства с доставчик на услугата
дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, са полагали грижи за
общо 5 деца, като през годината за 1 от децата е прекратено настаняването,
поради пълно осиновяване.
По проект „И аз имам семейство“, през 2015 година, седем от
професионалните приемни семейства са полагали грижи за общо 12 деца,
като за 2 от децата е прекратено настаняването, поради пълно осиновяване.

Таблица 5
Деца, ползващи услугата „Приемна грижа“ и осиновени деца в община Панагюрище

Година

Деца, ползвали
услугата
приемна грижа

2014
2015

15
17

Деца,
настанени в
приемни
семейства
7
8

Осиновени деца

9
9

Това са случаи, които са минали през отдел „Закрила на детето“ към
дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище и е наложена мярка за
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закрила. При тези деца е необходима подкрепа на хората, които са поели
грижа за отглеждането на децата, вместо техните биологични родители.
През следващия планов период 2016 – 2020 година е предвидена втора
фаза на проекта „Приеми ме 2“. От месец декември 2015 година, като
допълнение и надграждане на операция „Приеми ме“, в община
Панагюрище се реализира проект „Приеми ме 2015“, по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме
2015“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
За плановия период 2016 – 2020 година се предвижда да се увеличи
броят на приемните семейства от 8 на 12 през 2016 година. С приемните
семейства е необходимо да се работи в посока промяна на профила на
приемните семейства. Следва да се акцентира на приемни семейства за деца
с увреждания и деца с лечими здравословни проблеми или на поддържащо
медикаментозно лечение, които могат да се отглеждат в семейна среда.
Необходимо е да се засили контролът по предоставяне на услугата
„Приемна грижа“ на приемните семейства, както и на доставчиците на
услугата – екипа по приемна грижа към Общината, дирекция „Социално
подпомагане“ – Панагюрище, и да се подобри координацията между звената
по предоставяне на услугата „Приемна грижа“, ангажирани с децата,
отглеждани в приемни семейства. От съществено значение за подобряване
качеството на услугата ще бъде организирането и провеждането на
съвместни обучения – със задължителното участие на всички страни,
работещи по предоставяне на услугата – за изграждане на необходимите
компетенции (знания, умения, нагласи) за ефективна и ефикасна приемна
грижа.
Подгрупа Деца, претърпели насилие
През 2014 година по данни на дирекция „Социално подпомагане“ –
Панагюрище, са регистрирани 27 случая на деца жертва на насилие, а през
2015 година – 60 случая.
Много от децата попадат в рисковите групи, тъй като родителите им
имат трудности при отглеждането им поради:
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 Социално – битови проблеми (липса на жилище, липса на постоянни
доходи в семейството, многодетни семейства). Това са проблеми,
свързани с обективни трудности при отглеждане на децата, т.е
дадености, които са факт и нямат отношение към личността на
родителите;
 Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за
родителстване.
Тези проблеми са свързани предимно със субективните трудности на
родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в
случаи на непълнолетни родители, родители, които са живели в институции,
непълни семейства, разведени родители, родители с увреждания, родители,
които са в чужбина.
Представителите на етническите малцинства са с висока уязвимост, по
отношение на насилие и трафик, с цел сексуална експлоатация,
принудителен труд, просия и други незаконни, включително престъпни,
дейности. Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи на
домашно насилие, проблемът остава все така сериозен. Трудно е
преодоляването на мълчанието на жертвите на домашно насилие. Тогава,
когато е установено домашно насилие, от първостепенна важност за
жертвите е да се гарантира сигурността, като се осигури и необходимата
терапия за преодоляване на травмите и последствията и адекватна социална
подкрепа.
Като добри практики, които следва да се подкрепят и развиват,
включително и необходимото ресурсно осигуряване, анализът посочва
координацията и ефективното взаимодействие на отдела „Закрила на
детето“ към дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище с
педагогическите съветници от училищата, полицейските органи от Детска
педагогическа стая и Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Добри
резултати се постигат в конкретните случаи, когато те са консултирани от
психолози, които работят с децата и техните семейства. В населените места
са определени зоните с повишен риск от противообществени прояви и те са
поставени под полицейски контрол по отношение на обществения ред и
сигурност.
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Подгрупа Деца с противообществени прояви или с риск от отпадане от
училище
Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха
могли да се изведат като отделна целева група. Може да се твърди, че
системата за закрила на детето не разпознава в достатъчна степен тези деца
като деца в риск, т.е. те не са приоритетна група, независимо, че социален
работник взима участие в работата на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН). Налице е различен подход към детето от страна на органите,
които прилагат Закона за закрила на детето и Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Логично за
системата за закрила е да възприема проявата на детето като симптом, като
сигнал за проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание.
Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми,
свързани с недостатъчен родителски капацитет и услуги за подкрепа на
родителите. В плановия период 2016 – 2020 година следва с приоритет да се
подобри първо, методологията на работа с децата в тази подгрупа, въз
основата на презумпцията, че девиантното поведение е индикатор за риск, в
който е поставено детето и второ, координацията между органите за закрила
по Закона за закрила на детето и органите по Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Възпитателните мерки и мерките за закрила следва да се провеждат в
методически и организационен синхрон.
Практиката показва, че в повечето случаи, деца, които са вече обект на
закрила от отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално
подпомагане“ – Панагюрище, извършват противообществена проява. Този
факт очертава ясно проблема с превенцията. В голяма част от случаите тези
деца са с проблеми в училище. Очевиден е недостигът на услуги и дейности,
предлагащи превенция на девиантното поведение и отпадането от училище,
включително чрез подкрепа в образователния процес и повишаване на
мотивацията на децата да учат.
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Много от децата попадат в рисковите групи, тъй като родителите им
или поелите грижата за тях възрастни (баби, дядовци, близки роднини) имат
трудности при отглеждането им поради:
 Социално – битови проблеми (липса на жилище, липса на постоянни
доходи в семейството, многодетни семейства);
 Проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за
родителство.
Тези проблеми са свързани предимно със субективните трудности на
родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в
случаи на непълнолетни родители, непълни семейства, социално слаби
семейства, родители с увреждания, родители, които са в чужбина. През
последните години се увеличава броят на децата на родители в чужбина,
отглеждани от (престарели) възрастни роднини и близки.
Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми
при децата са:
 Осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в
семейната среда;
 Ангажиране на свободното време на децата;
 Осигуряване на подкрепата на психолог при нужда.
Отпадането от училище и липсата на образование е един от най –
сериозните фактори за попадане в ситуация на множество рискове –
бедност, противоправно поведение, насилие, зависимост и други.
За задържането на децата в училище и за предотвратяване на
бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за
компенсиране на образователните пропуски, мотивиране на децата за
посещение и задържане в училище, дейности за запълване на свободното
им време и за мотивация на родителите за ангажиране в образованието
на своите деца. Без съмнение, тези дейности могат да се реализират и да
водят до резултати само при наличие на отлична координация на
общинските и държавните органи, неправителствените организации
работещи по тези проблеми и, разбира се, родителите или възрастните,
поели грижата за децата. Тъй като интересът на детето и неговата закрила
от рисковете е с най-висок приоритет, водещи в това взаимодействие следва
да са органите за закрила.
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Подгрупа Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години в
община Панагюрище
Децата на непълнолетни родители и майки под 18 години в община
Панагюрище, по данни на дирекция „Социално подпомагане“–
Панагюрище, към 31.12.2015 година са 9 лица. Голяма част от децата на
непълнолетни родители живеят в селата в общината, населени предимно с
роми. Необходимо е специално внимание към тях за превенция на
изоставянето, изграждане на родителски капацитет и подкрепа,
продължаване на образованието и развитие на професионална
квалификация, включване на пазара на труда.

Подгрупа Деца на родители, работещи в чужбина
За тази подгрупа деца се говори много рядко, по – скоро техните
проблеми се споменават, когато лошият резултат вече е налице: зависимост
от дрога, проблемно поведение и други. Тези деца се отглеждат от роднини
или близки. Зловредна за развитието на децата е комбинацията от
практическа липса на родителски контрол – от една страна, а от друга по –
високи финансови възможности на разположение.
На този етап липсва работа с тези деца, с техните семейства или с лицата,
които се грижат за тях. Секторът на социалните услуги в България не е
развит в тази посока.
 По стратегически приоритет, с основание оценка на риска за
развитието им, посоченеите по–горе подгрупи деца се подреждат,
както следва:
 Големият брой на деца с увреждания ги поставя на първо място в
групата на децата в риск;
 Като следваща по брой рискова група се обособява групата на деца в
социално слаби семейства, деца в многодетни семейства и деца на
самотни родители;
 Поради увеличаващия се брой на децата, извършили
противообществени прояви се откроява потребността от услуги или
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разширяване дейността на такива, предоставящи превантивна работа
с деца и семейства от тази рискова група;
 Деца, чийто родители са в чужбина.
В предходния планов период 2011 – 2015 година, мрежата от услуги
в общността за деца и семейства в община Панагюрище, се справяше с
предизвикателствата чрез предоставяне на следните социални услуги:

 Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Зора“
Дейностите в ЦОП са насочени към превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, развиване на умения на самостоятелен живот,
обучения на кандидати за приемни семейства и кандидат осиновители,
превенция на отклоняващото се поведение.
Конкретните услуги в ЦОП включват: семейно консултиране и
подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието
на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в
случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално
поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на
деца и младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа
на ниво родилен дом, психологическо консултиране и рехабилитация,
обучения в уменията за самостоятелен живот, превантивни програми на
ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, наемане и
подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители.
Ползвателите на ЦОП се насочват от дирекция „Социално
подпомагане“ – Панагюрище, други институции и организации, и
самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към
ЦОП. Центърът за обществена подкрепа предоставя услуги на място в
сградата, в която се помещава и чрез мобилни екипи по места. За
календарната 2015 година, общият брой на потребителите, ползвали
услугите в ЦОП „Зора“ – Панагюрище, е 188 броя. Реализираните през 2015
година консултации по превенция от изоставяне на дете на ниво родилен
дом са общо 11 броя. Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа
„Зора“ е 50 места. Управлението на социалната услуга е възложено на
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фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик, за срок от 5
години, съгласно Договор № 39/16.01.2014 година между Община
Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик.

 Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга“
Социалните услуги, предлагани в Дневния център за деца и възрастни
хора с увреждания „Дъга” (ДЦДВХУ), са предназначени за деца и възрастни
хора (до 30 – годишна възраст) с трайни ментални и физически увреждания.
Капацитетът на Центъра е 24 места. През 2015 година числеността на
персонала е 11 щатни бройки. Екипът се състои от директор, психолог,
рехабилитатор, логопед, двама педагози, социален работник, медицинска
сестра, трима детегледачи, ½ касиер – домакин, той и хигиенист и ½
работник поддръжка. Дневният център за деца и възрастни хора с
увреждания „Дъга“, град Панагюрище предлага комплекс от социални
услуги и дейности като: рехабилитационна, логопедична, психологическа,
медицинска, обучително – възпитателна, трудова дейност, изобразителни и
приложни дейности. Дневният център осигурява включваща, приемаща и
стимулираща развитието среда на децата и възрастните хора със специални
нужди.
Със Заповед № РД – 1377/31.08.2015 година на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.10.2015
година е разширена целевата група на Дневен център за деца с
увреждания на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания с
капацитет 24 места. Дневният център насърчава и подкрепя социалното,
емоционалното, образователното и културното развитие на всеки
потребител, за да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността. Дневният център е комплекс от социални услуги, които създават
условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани и с
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните,
рехабилитационни, психологически, логопедични потребности, както и
организация на свободното време и личните контакти.
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Към 31.12.2015 година потребителите на Дневен център за деца и
възрастни хора с увреждания „Дъга“ са 28 деца, от които 20 деца ползват
целодневна грижа, 8 деца ползват почасови услуги.
 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания „Павел Бобеков“
Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ)
е нова форма на социална услуга в страната, насочена към децата и
младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа
за самостоятелен живот. Това е социална услуга от резидентен тип, която се
разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата и
младежите в общността и потребностите от социални услуги на
потенциалните ползватели. В Центъра за настаняване от семеен тип за деца
и младежи „Павел Бобеков“, са изготвени и се изпълняват, програми и
планове за придобиване на умения за самостоятелен живот, за културно –
развлекателни и спортно – туристически дейности, за трудови дейности и
здравни грижи. Провеждат се беседи на здравни теми, по превенция на
рисково поведение и изграждане на визия за бъдещ независим живот.
Свободното време на децата е организирано в клубове по интереси. Всички
се обучават в масови училища в града. В Центъра, децата се стимулират и
подкрепят за участие в различни извънкласни училищни дейности.
Със Заповед №РД 01 225/22.02.2013 година, на територията на община
Панагюрище, е открита социална услуга в общността от резидентен
тип – ЦНСТ за деца „Павел Бобеков“. Социалната услуга е в пряко
съответствие
с
Националната
стратегия
„Визия
за
деинституционализацията на децата в Република България“ и „Стратегията
за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2011 – 2015
година“.
Със Заповед №РД01 – 1604/23.12.2014 година на изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане, считано от 01.01.2015
година е разширена целевата група в Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи без увреждания, с капацитет 15 места. През 2015
година потребителите на ЦНСТДМ „Павел Бобеков“ са 10 деца и 3–ма
младежи. Управлението на социалната услуга ЦНСТ е възложено на
фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик, за срок от 5
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години, съгласно Договор № 39/16.01.2014 година, между Община
Панагюрище и Фондация „Социални практики в общността“ – Пазарджик.

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания „Закрила“
Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“
(ЦНСТДМ) е изграден по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ №BG161PO0001/1.1 –12/2011/052, по Оперативна
програма ,,Регионално развитие 2007 – 2013 година“, Приоритетна ос1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1: „Социална
инфраструктура“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/1.1 – 12/2011, „Подкрепа за деинституционализация
на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. За
предоставянето на социлната услуга в общността от резидентен тип, от
01.05.2014 година, стартира проект „С мисъл за теб“, по Договор №
BG051РО001-5.2.12–0041–С0001, схема BG051PO001 – 5.2.12 – „Да не
изоставяме нито едно дете“, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги
в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“.
Капацитетът на Центъра е 14 места. Персоналът в социалната услуга се
състои от: 1 управител, 1 социален работник, 7 помощник – възпитатели, 1
хигиенист, ½ общ работник.
През 2015 година в Центъра бяха настанени 12 деца от 6 до 16 –
годишна възраст (5 момичета и 7 момчета), след професионална оценка на
потребностите на всяко дете. Девет деца се обучават в масови училища в
града, а едно от децата посещава подготвителна група в детска градина.
Ресурсно подпомагане са получили 4 от децата, а социални услуги в ЦОП
„Зора“ са ползвали 8 деца. През месец май 2015 година, две от децата бяха
осиновени.
Със Заповед №РД01 – 1285/17.08.2015 година на Изпълнителния
директор на Агенцията за социално подпомагане е разкрита социалната
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услуга, като делегирана от държавата дейност, с капацитет 14 места, считано
от 01.11.2015 година.

 Предоставяне на услугата „Приемна грижа“
По проект „И аз имам семейство“, в партньорство с Агенция за
социално подпомагане, Община Панагюрище предоставя социалната услуга
в общността „Приемна грижа“. Общо 8 са утвърдените професионални
приемни семейства до момента по проекта. През 2015 година, в седем
семейства са настанени дванадесет деца, за които се полагат грижи в
семейна среда и се осигуряват условия за пълноценно развитие. През 2015
години две от децата са осиновени.

 Предоставяне на услуги – „Личен асистент“, „Домашен
помощник“ и „Социален асистент“
От 2010 година, Община Панагюрище предоставя услугата „Личен
асистент”, като партньор на Агенцията за социално подпомагане, по проект
„Подкрепа за достоен живот“, по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски
социален фонд на Европейския съюз. Срокът за предоставяне на услугата
„Личен асистент“ през периода 2011 – 2015 година, е удължаван
неколкократно, като от 26.01.2015 година до 24.04.2015 година проектът
е удължен с Постановление №4/15.01.2015 година на Министерски съвет,
за обезпечаване на законосъобразното и ефективно администринане на
допълнителен финансов ресурс, за целево осигуряване на услугата „Личен
ассистент“, за деца с увреждания и за хора с невъзможност за
самообслужване в рамките на Националната стратегия за дългосрочна
грижа „Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастни
хора и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и
устойчиви услуги за дългосрочна грижа“.
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През 2015 година потребителите, ползващи услугата са 62 лица, от
които 15 деца, а личните асистенти, назначени по проекта са 57 лица.
От 01.02.2013 година, Община Панагюрище стартира дейностите по
Договор BG051PO001-5.1.04-0141-C0001, за изпълнение на проект „Звено
за помощ в домашна среда, Панагюрище“, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в
дома“. Проектът приключи на 30.07.2014 година. Продължителността на
проекта бе 18 месеца, а предоставянето на услугата – 12 месеца. Чрез
изпълнението на проекта се предостави соцална подкрепа на лица с
увреждания, в това число деца и самотно живеещи възрастни хора от
община Панагюрище, за пълноценен и достоен живот. По проекта бяха
назначени 26 – лични асистенти, които предоставяха социални услуги на 31
потребители, 13 – домашни помощници, предоставяха социални услуги на
15 потребители и 5 – социални асистенти, които предоставяха социални
услуги на 10 потребители.
От 27.03.2015 година, стартира изпълнението на проект „Нови
възможности за грижа“, по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Нови
алтернативи“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 година. От 18.05.2015 година започна предоставянето на
социалната услуга
По проекта са назначени 59 лични асистенти, ползващи
социалната услуга са 12 деца с трайни увреждания и 51 възрастни хора
от целевата група.

 Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж (ДСП)
Услугата е комплекс от социални дейности, предоставяни по домовете,
свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената
на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за
снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели
с увреждане, битови услуги и други. Услугата е предназначена, както за
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лица в пенсионна възраст, така също и за деца и възрастни хора с трайни
увреждания.
Обслужваните лица за 2015 година са 200 лица. Освен града, са
обхванати още седем села от общината – Баня, Бъта, Попинци, Левски,
Оборище, Панагюрски колони и Поибрене. Четиридесет и пет процента от
патронираните лица, са хора с трайно намалена работоспособност. С това са
съобразени и услугите, които ДСП предлага.
 От 10.02.2015 година, са назначени 3 лица на длъжност „Личен
асистент“ като извънщатни бройки към Домашен социален патронаж.
Тристранните договори за почасово предоставяне на услуги в
домашна среда, се сключват в изпълнение на устойчивост на Договор
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0141-C0001
„Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“, по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. Устойчивостта на
проекта е за срок от 12 месеца до 09.02.2016 година.
Анализът на потребностите на
идентифицират следните изводи:

групите

деца

в

риск,

 В община Панагюрище има действащи услуги в подкрепа на децата и
техните семейства;
 Налице е висок процент на децата и младежите с увреждания,
интегрирани в масови училища и детски градини, с изключение на
тези с дълбока умствена изостаналост и тежки физически увреждания;
 Дейностите, реализирани в действащите услуги, спомагат за
повишаване на родителския капацитет, както и за реализиране на
дейности по превенция на изоставянето, превенция на насилието и
отпадане от училище;
 Налице е необходимост от методическа помощ и подкрепа,
повишаване на квалификацията на екипа за работа с деца с
увреждания и техните семейства;
 Актуален е въпросът за достъпност на архитектурната среда в община
Панагюрище;
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 Осигуряването на възможности, за професионална квалификация и
реализация на младите хора с увреждания, остава трудно решим
проблем, предвид наличието на подходящи работни места.
Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия в плановия
период 2011 – 2015 година, изготви и предостави на избрани доставчици на
социални услуги, в т.ч. и Община Панагюрище анкетна карта, с цел
извършване на проучване за оценка на качеството на услугата сред
потребителите. Направеният анализ, на данните от анкетното проучване с
клиенти на социалните услуги, за качеството на предоставяните услуги и
социална работа, очерта една доста положителна картина по управление на
качеството в тях. За повечето индикатори по – голямата част от отговорите
на клиентите са в графата „напълно“. Най – високи са резултатите свързани
с обслужването на клиентите – доброто отношението на социалните
работници към тях, бързина и навременност в обслужването,
възможностите за подаване на жалби, материалната база и устойчивостта на
удовлетвореността – желанието на клиентите да ползват отново
предлаганите им услуги.
Беше проведено и обследване на служителите, работещи в социални
услуги за деца, от което е видно, че са доволни от условията на труд и
взаимоотношенията в колектива. По тяхна препоръка са необходими повече
обучения за работещите в социалните услуги. Ниска е удовлетвореността на
анкетираните от възможностите за професионално и кариерно развитие.
Препоръчват и тясно сътрудничество между институциите и социалните
услуги, относно документопотока и обмяната на служебна информация.
Почти всеки от анкетираните служители, препоръчва периодична оценка на
работата, която да се обвързва с постигнатите резултати и адекватно
материално възнаграждение.
Резултатите от проведените анкети и проучвания сред
потребителите на социалните услуги и сред служителите на
доставчиците на социални услуги отново еднозначно потвърждават
необходимостта от прилагане на подход на цялостно управление на
качеството на социалните услуги за деца (TQM).
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2. Целева група Възрастни
Грижата за възрастните хора традиционно се възприема като
задължение на техните деца. Тази нагласа започва да се разколебава през
последните години, когато все по – рядко различните поколения живеят
заедно, не само в различни жилища и градове, а често и в различни държави.
В тази връзка развитието на социалните услуги за възрастните хора се
възприема като подкрепа и за двете страни. Групите, които могат да се
формират във връзка с грижата или отсъствието на грижа, са: самотни стари
хора, възрастни хора с увреждания, възрастни хора с увреждания и стари
хора, настанени в специализирани институции.
Подгрупа Пълнолетни лица с увреждания
Въпреки политическата воля в България за закриване на
специализираните институции и създаване на подходящи услуги в
общността за деца и лица с увреждания, практиките и методите, използвани
в социалната сфера все още масово се базират на медицинския модел, а не
на социалния модел. Това ще рече, че увреждането се счита за състояние,
присъщо на индивида, което го поставя в ситуация на неравнопоставеност и
го изключва от обществото, вместо да се търсят и прилагат начини за
адаптиране на средата, така че тя да може да посрещне нуждите на всеки
човек с или без увреждане.
Пълнолетните лица/деца с увреждания не успяват да се социализират
своевременно в общността и е наложително да се предприемат мерки за
тяхното приобщаване. Това е една сложна, разнообразна целева група, като
водещ при тях е здравословният проблем. Съществено значение има
ранното диагностициране и рехабилитация, преодоляването на социалната
изолация. Най – достъпна помощ за тези лица е паричното подпомагане по
Закона за социално подпомагане и Закона за интеграция на хората с
увреждания.
В община Панагюрище към 31.12.2015 година, по данни на дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, има регистрирани следните лица с
увреждания (вж. Таблица 6):
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Таблица 6
Регистрирани лица с увреждания в община Панагюрище през 2015 година

Видове увреждания
Лица с физически увреждания
– от тях лица със сензорни увреждания
Лица с множествени увреждания
Лица с умствена изостаналост
Лица с психични заболявания

Брой лица
1479
342
139
59
98

Лицата с увреждания, ползващи социални услуги по данни от
настанителните заповеди на дирекция „Социално подпомагане“ –
Панагюрище през 2014 година, са 32 лица, а през 2015 година са 34 лица.
Основните проблеми, с които се сблъскват пълнолетните
лица/деца с увреждания са:










Недостиг на здравни услуги и рехабилитация;
Липса на транспорт от селата към общинския център;
Липса на клинични пътеки за голяма част от заболяванията;
Изолация от пазара на труда;
Ниски доходи на лицата и семействата;
Социална изолация в общността;
Недостатъчна дневна/почасова грижа;
Липса на подкрепа за семейството;
Недостъпна социална и архитектурна среда.

Подгрупа Лица с увреждания и стари хора, настанени в институции
На територията на община Панагюрище няма специализирана
институция за настаняване на лица с увреждания. Същите се настаняват
извън общината, както в същата област, така и на територията на други
области в страната.
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По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, до 2013
година, 9 лица с увреждания и 16 с психични заболявания са настанени в
специализирани институции. През 2014 и 2015 година няма настанени лица
с увреждания в специализирани институции. Старите хора, ползващи
специализирани институции през 2014 година са 28 лица, а през 2015 година
са 31лица.

Подгрупа Самотни стари хора
Основната тенденция по отношение на демографските процеси в
община Панагюрище е тенденцията към застаряване на населението и
регресивен тип възрастова структура. Преобладаващата част от селата извън
общинския център са обитавани основно от хора в пенсионна възраст.
Според последните демографски проучвания, населението в общината е
застаряващо, голям е броят на самотноживеещите хора. Много от тях са с
ниски пенсии, които са недостатъчни за покриване на ежедневните им
нужди. В даден момент те стават неспособни да се самообслужват и са
принудени да потърсят алтернативно социална услуга. За осигуряване на
социални контакти и психо – социална подкрепа на възрастните хора в
селските райони на територията на общината, са разкрити Клубове на
пенсионера и инвалида, които спомагат за намаляване риска от изолация.
Животът на старите хора в малките населени места е труден, 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. Към
настоящия момент, задоволяването на част от тези потребности, се
осигурява със социалните услуги: Домашен социален патронаж и звено
„Помощ в дома“, както и Обществената трапезария. Това от своя страна
изисква разширяване обхвата и осигуряване на достъп до качествени
здравни и социални услуги за възрастното население. В голямата част от
случаите самотните стари хора са с увреждания. Това съществено увеличава
рисковете от социална изолация и ги поставя в рискова група с висок
стратегически приоритет.
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Като основни, настоящи и бъдещи потребности за лицата с
увреждания и самотните стари хора, могат да бъдат изведени:
Подкрепа за ежедневните грижи в дома – помощ при самообслужване,
поддържане на хигиена, пазаруване, готвене, придружаване при
разходка и други;
Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;
Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;
Осигуряване на социални контакти и психо – социална подкрепа;
Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни
услуги в малките на населени места в селските райони.
Анализът на състоянието и потребностите относно тази целева
подгрупа, води до следните изводи:
Самотните стари хора, които живеят в малките населени места, са в
състояние на соцална изолация и имат нужда от подкрепа в
ежедневието си;
Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и
разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на
вече съществуващи структури – читалища, пенсионерски клубове и
други;
Обхватът на програмите, по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, които предоставя Общината, не са достатъчни,
за да задоволят потребностите на всички, желаещи кандидати;
Планираното развитие на предлаганите до момента и разкриването на
нови социални услуги, цели решаване на основните проблеми на
рисковите целеви групи. Необходимо е да се развият мобилни услуги,
които да обхванат хората с увреждания, в цялата община и да осигурят
достъп до услуги в семейна среда за децата и възрастни с увреждания,
живеещи в малките населени места. Планираната мобилност е
двупосочна. Първо, услугата да отиде при потребителя, когато не се
изисква специално оборудване (например рехабилитатор и психолог
могат да предоставят част от услугите на място при посещение по
адреси в селата по график), на място да се предоставят консултации
за семействата и обучения за ползване на техническите помощни
средства и други. Второ, чрез осигуряване на специализиран
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транспорт, потребителят може да бъде доведен до услугата в
общината.

Подгрупа Безработни лица
През 2014 година, по данни на дирекция „Бюро по труда“ –
Панагюрище, регистрираните безработни лица са 1310 (11,5%), а през 2015
година – 1268 (11,1%) лица (вж. Таблица 7). Колкото по – продължителен е
периодът на безработите лица, толкова по – пасивна е нагласата на същите
по отношение на предлаганите социални програми за реинтеграция. За
подобряване на положението си лицата разчитат главно на държавата –
обезщетения при безработица и социални помощи.
Безработните лица с начално и по – ниско образование през 2015
година, продължават да са една значителна част от регистрираните лица в
дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище (32.45%).
Таблица 7
Брой безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище

Брой
безработни
лица
(средномесечен
брой)

За 2013 година

За 2014 година

За 2015 година

Брой

%

Брой

%

Брой

%

Общ
брой
регистрирани
безроботни
лица, брой и %

1310

11,5

1294

11,4

1268

11,1

Брой
безработни
лица до 24
години, брой и
%

165

12,6

156

12,1

133

10,5

Продължително
безработни
лица, брой и %

526

40,1

532

42,0

654

51,6
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Безработни
лица над 55
години, бр. и %

242

18,5

263

20,3

273

21,5

Брой
безработни
лица по пол,
брой и %:
-

жени

656

50,1

661

51,1

642

50,6

-

мъже

653

49,9

663

48,9

627

49,4

 Безработни младежи от 18 до 24 години
Младежката безработица на територията на общината по данни на
дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище за 2015 година е 267 броя (17%).
Националната политика по заетостта предлага специални мерки за
заетост на младежите, включващи информация и услуги за професионално
ориентиране и обучение, квалификация и преквалификация, помощ при
започване на работа и субсидирани схеми за заетост.
Младите хора в България са сред най – късно влизащите на пазара на
труда в сравнение с другите държави в Европейския съюз. В повечето
случаи те нямат практически и трудов опит по придобитата специалност
след завършване на своето образование, и трудно се включват на пазара на
труда. Част от причините са в невъзможността на образователната система
да отговори на нуждите на пазара. Това е групата в най – неравностойна
позиция на пазара на труда. Обикновено социалните проблеми на тази група
се подценяват, тъй като се предполага, че те живеят при родителите си. За
разлика от останалите рискови групи, младежите проявяват по – активна
нагласа по отношение включването в курсове за квалификация, търсене на
работа и започване на частен бизнес.
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 Безработни лица над 55 – годишна възраст
Безработните лица над 55 – годишна възраст, на територията на
общината по данни на дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище, за 2015
година е 386 броя (24%). Хората в предпенсионна възраст, особено тези с
ниско образование и без квалификация, трудно се адаптират към новите
изисквания на пазара на труда и това затруднява трудовата им реализация.
Националната политика по заетостта предлага програми и мерки за заетост
на тези лица.
Подгрупа Лица от обособени етнически групи
Сравнявайки данните от последните две преброявания, 2001 година и
2011 година, отчитаме намаление на броя на населението във всички
етнически групи, което следва и общите тенденции на намаление на
населението в общината. Впечатление прави изключителният спад на дела
на ромско население през 2011 година, спрямо този през 2001 година. Това
се дължи на факта, че по – голямата част от ромите се самоопределят като
българи или не желаят да определят етническата си принадлежност.
Ромското население е концентрирано предимно в селата Поибрене и
Попинци, както и в отделни квартали на град Панагюрище.
Най – тясна корелация между етническия произход и бедността се
наблюдава при ромите. Много по – трудно намират препитание ромите в
селата. Относително по – голям е делът на домакинствата без собствено
жилище. Най – сериозен социален проблем е ниското образование.
Основната част от ромското население нямат завършено основно
образование. Същевременно те не проявяват желание да повишават
квалификацията си чрез курсове. Необходимо е да се търсят нови форми за
тяхната интеграция, които да съчетават предпочитаните от тях сезонни и
времени форми на заетост с програми за обучение и придобиване на
специалност.
Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни
рискови фактори оказва най – силно влияние, когато семейството живее в
рамките на собствената компактна малцинствена група. В тази група
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попадат семейства в неравностойно положение, чиито деца рискуват да
повторят модела на социална изолация на своите родители.











Заключенията за тенденциите в икономическото развитие,
заетостта и безработицата са:
Малките селища в общината притежават сходни белези на
изостаналост, спрямо условията на градската среда и по – ниско
качество на живот. Това налага управляващите органи в общината да
намерят естествения баланс между икономическа ефективност и
необходимостта от задоволяване на различните потребности от
услуги на уседналото население.
Относителното и абсолютното намаление на населението в под
трудоспособна възраст подсказва, че демографската картина в
общината от гледна точка на миграцията ще търпи по – нататъшно
влошаване, ако не се предприемат, решаващи мерки за разкриване на
нови работни места в малките населени места или в подобряване на
пътната и съобщителна инфраструктура, за да се улесни достъпът до
работни места в други населени места, при запазване на родното място
като място за живеене.
Пазарът на работната сила е неравномерно овладян и се наблюдава
дисбаланс – по–висока безработица в населените места извън
общинския център и в същото време – недостиг на квалифицирана
работна ръка, особено на млади хора с висше образование и в
общинския център.
Голямата част от завършващите висше образование са със
специалности, за които няма работа или пък са налични работни места
за такива специалисти, с каквито общината не разполага и няма да
разполага в близките пет години.
В структурата на безработицата традиционно е най – голям делът на
нискоквалифицираните и нискообразованите безработни.
За да се преодолее затвореният цикъл, е необходима комплексна
интервенция, насочена срещу бедността чрез:
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 Повишаване на професионалната квалификация и образование на
гражданите с ниска степен на образование. Допълнителна
професионална квалификация и образование за младежите, отпаднали
от училище или с основно и по – ниско образование;
 Подкрепа на родителите в случаите на трайна безработица чрез
допълнителна професионална квалификация и включване в програми
за заетост, при липса на други възможности за заетост;
 Изграждане на родителски капацитет и увереност;
 Включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел
социализация и овладяване на български език;
 Мотивиране на детето и семейството за включване и задържане в
образователната система;
 Осигуряване на равен достъп до качествено образование за децата и
младите хора и гарантиране на бъдеща конкурентноспособност на
пазара на труда;
 Насочване към възможностите, които предоставя дуалната форма на
обучение в Професионалната гимназия по индустриални технолигии,
мениджмънт и туризъм;
 Директна работа в общността за подкрепа на семействата в
неравностойно положение и за подпомагане на родителите и
семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции,
както и превенция на изоставянето;
 Изграждане на механизъм на междусекторно партньорство между
институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на
семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

 Обобщение на рисковите групи и потребностите им в община
Панагюрище
При анализа на рисковите групи е констатирана липсата на достатъчно
точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи, особено
в случаите на потенциален риск. Eдна от причините за това е, че системите
на социалното подпомагане и социалните услуги не са ориентирани към
превенция на риска от социално изключване. Затова в полезрението на
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съответните служби са само лицата, чиито проблеми са ескалирали до
степен на инцидент или криза.
Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на
настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като
рискът от соцално изключване е резултат от съчетаване на фактори от
различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така
например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде
предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са
включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище,
ниско образование на родителите.
 Посочените по – горе подгрупи лица се подреждат, както следва:
 Самотни стари хора;
 Възрастни хора с увреждания;
 Възрастни хора с увреждания и стари хора, настанени в институции.

В предходния планов период 2011 – 2015 година мрежата от услуги
в общността за лица в община Панагюрище са:

 Личен асистент
Чрез тази услуга се създава възможност за подобряване качеството на
живот на хората с увреждания и самотноживеещи възрастни хора, които не
са в състояние сами да организират бита си и предотвратява настаняването
им в специализирани институции, и оставането им в своята общност и
семейна среда. За облекчаване на семействата, в които има човек с трайни
увреждания, където член от семейството е принуден да напусне работа или
не може да започне работа, за да се грижи за болния си близък, от 2010
година Община Панагюрище, предоставя услугата „Личен асистент“,
като партньор на Агенцията за социално подпомагане, по проект „Подкрепа
за достоен живот“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи“, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Целевите ползватели на услугата са лица с
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трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от
постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания.
Срокът за предоставяне на услугата „Личен асистент“, през периода
2011 – 2015 година, е удължаван неколкократно, като от 26.01.2015 година
до 24.04.2015 година, проектът е удължен с Постановление №4/15.01.2015
година на Министерски съвет за обезпечаване на законосъобразното и
ефективно администринане на допълнителен финансов ресурс за целево
осигуряване на услугата „Личен асистент“, за деца с увреждания и за хора с
невъзможност за самообслужване в рамките на Националната стратегия за
дългосрочна грижа „Създаване на условия за независим и достоен живот на
възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени,
достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа“.
През 2015 година потребителите, ползващи услугата са 62 лица, от
които 15 деца, а личните асистенти, назначени по проекта са 57 лица.
От 01.02.2013 година Община Панагюрище стартира дейностите по
Договор BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 за изпълнение на проект „Звено
за помощ в домашна среда – Панагюрище“, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в
дома“. Проектът приключи на 30.07.2014 година. Продължителността на
проекта бе 18 месеца, а предоставянето на услугата – 12 месеца. Чрез
изпълнението на проекта се предостави соцална подкрепа на лица с
увреждания, в това число и деца, и самотно живеещи възрастни хора от
община Панагюрище за пълноценен и достоен живот.
По проекта бяха назначени 26 лични асистенти, които предоставяха
социални услуги на 31 потребители, 13 домашни помощници, предоставяха
социални услуги на 15 потребители и 5 социални асистенти, които
предоставяха социални услуги на 10 потребители.
От 27.03.2015 година стартира изпълнението на проект „Нови
възможности за грижа”, по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Нови
алтернативи“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
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2014 – 2020 година. От 18.05.2015 година започна предоставянето на
социалната услуга на:
 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
 Хора над 65 – годишна възраст с ограничения или невъзможност за
самообслужване;
 Самотно живеещи тежко болни лица.
Чрез реализиране на проекта се осигури работа на лица, в
трудоспособна възраст, които са:
 Безработни лица;
 Трудово заети лица – наети или самонаети, които могат да извършват
допълнителен почасов труд;
 Неактивни лица – студенти или придобили право на пенсия за ранно
пенсиониране в трудоспособна възраст, които могат да извършват
допълнителен почасов труд.
По проекта са назначени 59 лични асистенти, ползващи социалната
услуга са 12 деца с трайни увреждания и 51 възрастни хора от целевата
група. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 29.02.2016
година.
От 10.02.2015 година в Община Панагюрище са назначени 3 лица на
длъжност „Личен асистент“, като извънщатни бройки към Домашен
социален патронаж. Тристранните договори за почасово предоставяне на
услуги в домашна среда се сключват в изпълнение на устойчивост на
Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) BG051PO001-5.1.040141-C0001 „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище“, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Устойчивостта на
проекта е за срок от 12 месеца до 09.02.2016 година.
Специфичните цели, които бяха постигнати в хода на реализация
на проекта – социализация и реинтеграция в обществото на лица с
увреждания, в това число и деца, и възрастни хора, предоставяне на
качествени услуги в домашна среда на лица с потребност от грижа,
създаване на възможности за алтернативна заетост и допълнителна
квалификация на безработни лица.

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година 47

 Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. Св. Козма и
Дамян“
От 01.06.2012 година със Заповед № РД–01–723/20.06.2012 година
стартира предоставянето на социалната услуга като делегирана държавна
дейност, с капацитет 20 места. Дневният център към настоящия момент се
посещава от 18 потребители.
Дневният център за възрастни хора с увреждания е добра възможност
за хората, които искат да участват пълноценно в живота на общността и да
подобрят качеството си на живот. Социалният екип непрекъснато търси
начини заедно с потребителите да развиват дейности, насочени към
подобряване и подържане на тяхната социална и физическа активност.
Потребителите на дневния център са възрастни хора с различна степен на
увреждания.
Услугите, които се предоставят в Центъра, са:





Задоволяване на ежедневните потребности;
Задоволяване на здравните потребности;
Задоволяване на рехабилитационни потребности;
Задоволяване на потребностите от организация на свободното време
и личните контакти.

 Домашен социален патронаж
Услугата се изразява в предоставяне на храна, поддържане на личната
и жилищна хигиена, битови, административни и социално – консултативни
услуги. Еднократно подсигуряване на отоплителни материали за зимния
период на обслужваните лица. Поддържане контакт с личния лекар и при
необходимост съдействие за неговата намеса. Социалните услуги, които се
предлагат за възрастни хора, особено в малките населени места са чрез
Домашен социален патронаж. В него се обслужват до 200 лица. Освен града,
са обхванати още седем села от общината – Баня, Бъта, Попинци, Левски,
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Оборище, Панагюрски колонии и Поибрене. Четиридесет и пет процента от
патронираните лица са хора с увреждания.

 Обществена трапезария
Социалната услуга стартира успешно през 2009 година, като проект
финансиран от Министерството на труда и социалната политика – фонд
„Социална закрила“, общинския бюджет и други източници. Социалната
услуга се предоставя, като се финансира за 7 месеца от държавата и 5 месеца
от общинския бюджет. За периода 01.01.2015 година до 30.04.2015 година и
01.11.2015 година до 31.12.2015 година, услугата се предоставя на 78 лица
в град Панагюрище и селата Поибрене, Оборище, Баня, Бъта, Левски,
Попинци и Панагюрски колони. От 01.05.2015 година до 30.09.2015 година,
услугата е предоставяна на 22 лица и е финансирана от общинския бюджет.
Услугата е предназначена за:
 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.
9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии
(пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност,
наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност);
 Скитащи и бездомни деца и лица.
 Клубове на пенсионера
Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със
социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане
и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция
на пенсионерите. Хората в надтрудоспособна възраст представляват около
40% от постоянното население на община Панагюрище и са третата голяма
социална група индентифицирана като една от най – застрашените уязвими
групи. Основната задача е осигуряване на достоен живот на тези лица, чрез
съдействие за поддържане на социални контакти и активно дълголетие.
На територията на община Панагюрище развиват дейност 10 клуба на
пенсионера, за разнообразяване живота на хората в пенсионна възраст.
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Анализът на потребностите на
идентифицират следните изводи:

групите

лица

в

риск,

 В община Панагюрище функционира мрежа от социални услуги,
които обхващат голяма част от рисковите групи.
 Доставчик на социалните услуги ДЦДВХУ „Дъга“, ДЦВХУ
„Св.Св.Козма и Дамян“, ЦНСТДМ „Закрила“ и Домашен социален
патронаж е Община Панагюрище. След проведен конкурс
управлението на социалните услуги ЦОП „Зора“ и ЦНСТДМ „Павел
Бобеков“ е възложено на фондация „Социални практики в общността“
– Пазарджик, до 2018 година.
 ЦОП „Зора“, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария
повишават своята ефективност и ефикасност чрез развиване на
мобилността си в подкрепа на все повече хора, които се нуждаят.
 Недостатъчен ресурс на квалифицирани кадри за предоставяне на
социалните услуги.
 Сформираните екипи се нуждаят от обучения, супервизии, системна
подкрепа за развитие и директната работа с потребителите.
 Необходимо е оборудване със съвременна апаратура, отговаряща на
нуждите на потребителите за възстановяване или компенсиране на
установените нарушения или дефицити.
 Наличните услуги не покриват изцяло потребителите от отделните
населени места в общината. Изключение правят част от услугите,
които предоставят услуги на терен – Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария и ЦОП „Зора“.
 Във всички населени места в общината работят читалища и клубове
на пенсионера, които изпълняват много социални функции, близки до
услугата Дневен център за възрастни хора.
 Материалната база, на действащите клубовете на пенсионера, е
остаряла и се нуждае от ремонт.
 Предоставянето на услугата „Личен асистент“ допринася за
намаляването броя на лицата в специализирани институции. На този
етап финансирането на тази социална услуга се извършва по проекти,
което поставя потребителите и семействата им в риск, предвид
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ограничения капацитет и наличие на програми, които да осигурят
приемственост, която се изразява в продължаване реализирането на
социални програми и мерки с доказана ефективност и обществена
значимост.

Г. Възможности на Общината за финансиране на социални услуги
Възможностите на Общината за финансиране на развитието и
доставянето на социални услуги са поставени под зависимост основно от
три фактора – първо, възможностите на общинския бюджет (местни
приходи), второ, административният капацитет за изработване, защита и
успешно изпълнение на проекти и трето, капацитетът за създаване и
управление на партньорства в местните общности, в контекста на
социалната отговорност (корпоративна, публична, лична).
Община Панагюрище приоритетно предлага услуги финансирани от
държавния бюджет или от фондовете на Европейския съюз. Услугите, които
получават общинско финансиране са Домашен социален патронаж, в т.ч.
Детска млечна кухня и Обществена трапезария.
С общински средства се дофинансират основни инвестиционни
проекти за реновиране на материалната база и закупуване на специализиран
транспорт.
Административният капацитет за изработване, защита и успешно
изпълнение на проекти в Общината е на необходимото ниво. Ограниченията
в тази посока идват основно откъм възможностите на общинския бюджет за
дължимо съфинансиране, когато това е предвидено по проектния регламент.
Капацитетът за създаване и управление на партньорства в местните
общности, в контекста на социалната отговорност (корпоративна, публична,
лична) се наложи в последните години като динамичен и благоприятстващ
развитието на местните общности фактор. Доколкото нагласата към
партньорство и социална отговорност е характеристика на лидерството –
политическо, публично или корпоративно – то тук ролята на субективния
фактор е съществена. Заедно с това, обществената култура и зрелостта в
развитието на местните общности обективно подкрепя изявите на социална
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отговорност – чрез обществения престиж и признание за приноса на
носителите й.
Задача на Община Панагюрище, при последващото планиране на
развитието на социалните услуги, е да се съобрази с възможностите си, но и
със спецификата на факторите, които ги създават. По този начин, планът за
развитие на социалните услуги, ще е в стратегически синхрон с източниците
на финансови ресурси за изпълнението му.
През периода 2016 – 2020 година, Община Панагюрище основно ще
разчита, на държавно финансиране и финансиране по програми за
функционирането и разкриването на социални услуги.
Оперативните програми, които предоставят възможност са:





Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020;
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020;
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014 – 2020;
 Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020;
 Други европейски и национални програми.
Д. Капацитет за предоставяне на социални услуги
Оценката на капацитета за предоставяне на социалните услуги е в две
направления: на социалните услуги, които се предоставят в общността, и на
социалните услуги, предоставяни в специализирани институции.
Държавната политика в изтеклия (2011 – 2015 година) и в предстоящия
(2016 – 2020 година) планов период, обективирана в нормативната
разпоредба, е да се развиват със стратегически приоритет социалните
услуги, които се предоставят в общността. Поставени са, чрез националните
стратегии, стратегически задачи за деиституционализация на целевите
групи. Капацитетът за предоставяне на социалните услуги се измерва чрез
максималния брой на потребителите на социални услуги, които могат да
бъдат обслужени за единица време (ден, месец, година).
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1. Капацитет за предоставяне
специализирани институции

на

социални

услуги

в

На територията на община Панагюрище няма специализирани
институции.

2. Капацитет за предоставяне на социални услуги в общността
Капацитетът за предоставяне на социални услуги в общността е
отразен в приложената обобщена таблица за наличните социални услуги в
община Панагюрище. Към 31.12.2015 година, общият капацитет на
наличните социални услуги на територията на община Панагюрище е 482
места и 110 места в Детска млечна кухня (вж. Таблица 8).
Таблица 8
Капацитет на социалните услуги, предоставяни в община Панагюрище през 2015 година

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СОЦИАЛНА УСЛУГА

КАПАЦИ
ТЕТ
Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга“
24
Център за обществена подкрепа „Зора“
50
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
15
увреждания „Павел Бобеков“
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
14
увреждания „Закрила“
Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. Св. Козма и
20
Дамян“
Домашен социален патронаж
200
Детска млечна кухня
110
Обществена трапезария – финансирана от фонд „Социална
78
закрила“
Приемна грижа по проект „И аз имам семейство“, по Оперативна
12
програма „Развитие на човешките ресурси“
Личен асистент по проект „Нови възможности за грижа“ по
63
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Личен асистент по Национална програма „Асистенти на хора с
6
увреждания“
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Съществен фактор в развитието на социалните услуги е кадровата
осигурност на действащите и предвидените за разкриване социални услуги.
Общината ще планира ежегодни, надграждащи обучения, квалификация и
преквалификация на персонала. Наред с това, подходяща квалификация и
преквалификация трябва да придобият и общинските служители, които са
отговорни за социалните дейности.
В действащите социални услуги са проведени необходимите
встъпителни обучения на заетите в услугите, периодично се посещават
специализирани курсове и семинари, текущо се провеждат срещи за обмяна
на опит.
В анализа се отбелязва установена липса на специализиран
квалифициран
персонал
–
психолози,
рехабилитатори/кинезитерапевти, логопеди, медицински сестри,
специални педагози и социални работници, който е необходим при
разкриването и функционирането на съответните социални услуги.
Очертават се следните изводи:
 Община Панагюрище доказва стремеж към повишаване капацитета за
предоставяне на социални услуги, като подобрява и качеството на
собствените си ресурси и се кооперира с доставчици на социални
услуги – неправителствени организации (НПО).
 Ръководството на Общината сериозно и отговорно работи за
откриване на нови социални услуги, ориентирани към основните
уязвими групи в общността.
 През последните години Община Панагюрище води активна социална
политика.
 В общината има разгърната мрежа от социални услуги, гарантираща
подкрепа на по – голяма част от рисковите групи.
 Подобрено е управлението на социалните услуги, в това число и
предоставянето на услуги от външен доставчик.
 Съществува необходимост от повишаване на квалификацията,
професионалния опит и уменията на управляващите социалните
услуги от резидентен тип и на услугите, предоставяни в общността,
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по отношение на подбор на персонал, ориентиране и обучение на
персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на персонала,
стимулиране на работата в екип и работата в разширени/
мултидисциплинарни екипи.
Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (специални педагози,
логопеди, психолози, рехабилитатори, социални работници,
медицински сестри и други, специализиран персонал), необходими за
социални услуги.
Основна потребност за развитието на управленския персонал е
повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане
на иновативни практики за повишаване на качеството и
ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на
механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със
спецификата на различните дейности, по предоставяне на социалните
услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната
работа по обслужване на клиентите. Управленският персонал на
съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от
развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала
от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.
Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на
нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски
умения и практика, свързана със създаване на методологии за
предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за
популяризиране на услугитe и спечелване на доверието на
потребителите,
развитие
на
междуинституционалното
сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на
развитие на новите услуги.
Потребностите на специалистите (социални работници, логопеди,
психолози, специални педагози, рехабилитатори и други) и на
помощния персонал, ангажирани в директното предоставяне на
социалните услуги в община Панагюрище, са свързани с: обогатяване
на знанията и опита им за ефективна работа по случай,
индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента,
осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата
по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от
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методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен
подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на
социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на
добрите практики в работата по случай.
 Сформиран е Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище, към
заместник – кмета „Хуманитарни дейности“.
 Социалните услуги в общността представляват 100% от всички
социални услуги предоставяни на територията на община
Панагюрище.
 Липсата на специализирани институции е показател за активната
социална политика на Община Панагюрище.
В Стратегията се предвижда повишаване на квалификацията и
уменията на лицата, заети в сферата на предоставянето на
социалните
услуги,
повишаване
на
административния
и
организационен капацитет за иницииране и планиране на нови услуги,
финансово осигуряване и привличане на средства, предоставяне на
социални услуги и изпълнението на конкретни мерки и дейности за
решаване на социалните проблеми на рисковите групи.

Е. Взаимодействие с други услуги в областта на образованието,
здравеопазването, пазара на труда и други
Характерът на бариерите за социална интеграция на уязвимите групи е
комплексен, което изисква мултидисциплинарен подход. Нуждите на хората
са разностранни и е нужен холистичен подход за тяхното задоволяване.
Качеството на живот на уязвимите групи не следва да се ограничава
единствено до социалната сфера и мерките за подкрепа предприемани в нея.
Необходима е подкрепа в различни области, която да гарантира реалното
социално участие. Допълването и комбинацията от услугите, предоставяни
и в трите сектора – социални услуги, образование и здравеопазване,
гарантира покриване на основните потребности на уязвимите групи и
позволява ефективно и ефикасно усвояване на публичните средства.
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Особено внимание изискват някои по – специфични уязвими групи,
които се отличават с комплектност на проблемите, които ги поставят в по –
уязвимо положение (например: деца с увреждания, лишени от родителски
грижи, деца с увреждания от малцинствен произход, деца и лица с
увреждания и тежки и хронични заболявания, лица с увреждания и
психични заболявания, възрастни хора с психични заболявания и много
други). Политиките трябва да гарантират реално отчитане на техните
специфични особености и съчетанието на разнороден по характер мерки.
Разглеждането на социалните услуги в по – широк контекст се предопределя
от факта, че ползвателите на социалните услуги са носители на различни
проблеми, които са решавани в другите сектори и дава възможност да се
подобри стратегическото планиране и практическата реализация на
интервенции в тях, но и да се развият и предлагат специфични и приемливи
за потребителите услуги, като се използват оптимално ресурсите за всяка
сфера. Реализирането на успешна политика на подкрепа за уязвимите групи
изисква координация в действията на институциите на различни нива. От
една страна е необходима координация на институциите на централната
власт, в съответствие с нормативните актове, стратегическите документи и
финансиращите механизми, които определят правилата на действие. От
друга е необходима и координацията на оперативно ниво между
институциите на централно ниво и местните структури (на централните
институции) и местните власти, които отговарят за развитието, планирането
и предоставянето на услугите, и най–накрая ясно и ефективно партньорство
между местните власти и организациите, работещи в социалната сфера.
Община Панагюрище активно поддържа междуинституционално
взаимодействие с дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище и
дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище. Ежемесечно информация за
безработните лица и лицата на социално подпомагане се обменя между
дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище и дирекция „Социално
подпомагане“ – Панагюрище, предвид факта, че лицата на социално
подпомагане са целеви групи на голяма част от националните програми за
заетост и на изпълняваните програми по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. Ежедневно се подава информация към дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, за новорегистрирани, отпаднали
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от регистрация или започнали работа, която информация е свързана с
правото на съответните групи да получават социални помощи.

1. Взаимодействие с други услуги в областта на образованието
Положителна промяна се забелязва в системата на образованието, в
която все по–активно се създават оптимални условия за учене и интеграция
на децата с увреждания и със специални образователни потребности.
Осигурява се достъпна архитектурна среда и се предприемат образователни
подходи за обучение на децата в толерантност и възприемане от
съучениците им с увреждания, без към последните да се създава
неблагоприятен микроклимат.
Всички училища имат разработени процедури и изградени екипи на
ниво училище за действие при случай на дете в риск, съгласно
Координационния механизъм за взаимодействие при деца в риск.
Изключително тясно е взаимодействието с Общинската администрация,
обществените възпитатели, Ресурсен център – Пазарджик, дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, отдел „Закрила на детето“, Център
за обществена подкрепа „Зора“, Детска педагогическа стая, дирекция „Бюро
по труда“ – Панагюрище, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН). Положителен социален ефект имат и мерки като осигуряване
на безплатни учебници за учениците от социално слаби семейства,
осигуряване на транспорт от и до училищата, и осигуряване на безплатен
обяд за децата от 1 до 4 клас.
През учебната 2014 – 2015 година в Центъра за настаняване от семеен
тип за деца и младежи без увреждания „Закрила“ бяха настанени 12 деца.
Осем деца бяха записани и се обучаваха в трите училища в града, а три от
децата посещаваха подготвителна група в детска градина.
Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) направи
оценка на част от настанените деца, които бяха насочени за интегрирано
обучение. Възникналите проблеми от липсата на медицински документи,
удостоверяващи медицинските диагнози на децата, бяха решени със
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съдействието на Регионалния инспекторат – Пазарджик и Регионалния екип
за деинституционализация – Пазарджик.
Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на децата и учениците със специални образователни
потребности – Пазарджик, е държавно обслужващо звено в структурата на
МОН. Той е извънучилищна педагогическа структура, която е в системата
на образованието. Функциите на Центъра са консултативна, образователно
– възпитателна, рехабилитационна и координираща. В него се осъществяват
дейности по провеждане на държавната политика в областта на
интегрираното обучение, като подпомага успешно интегрирането на децата
и
учениците
със
специални
образователни
потребности
в
общообразователната среда. В община Панагюрище Ресурсният център
осъществява дейността си с 3 ресурсни учители и 1 логопед, които работят
с 29 деца.
Община Панагюрище разполага с добре разгърната образователна
мрежа, която гарантира равен достъп до качествено образование, в т.ч. до
извънкласни дейности. В тази връзка, всички програми на училищата за
осъвременяване на материалната база, за по – висок стандарт на образование
и внедряване на високи технологии, във всички свързани с развитието на
младите хора области, са отговор на потребностите на младежката общност.

2. Взаимодействие с други услуги в областта на здравеопазването
Здравеопазване
На територията на община Панагюрище първична медицинска помощ
се осъществява от 10 лекари, от тях един на групова практика, останалите
са на индивидуални практики за първична медицинска помощ. Средно на 1
лекар се падат 1 500 пациенти. В село Бъта и село Левски лекарят от
първична извънболнична медицинска помощ е постоянно пребиваващ. В
селата – Попинци, Баня, Левски, Оборище, лекарят от индивидуална
практика за първична медицинска помощ пребивава в селото само през
деня. Индивидуалните практики за специализирана медицинска помощ са
10, Медицински център – 1 брой амбулатория за специализирана
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медицинска помощ и ДКЦ - 1 брой амбулатория за специализирана
медицинска помощ. Самостоятелна медико – диагностична лаборатория и
самостоятелна медико – техническа лаборатория – 1 брой.
Специализираната доболнична медицинска помощ се осъществява основно
от „ДКЦ – І Панагюрище” ЕООД – 100 % общинска собственост.
Лечебният процес в ДКЦ се осъществява от лекари с различни
специалности. В състава му работят специалисти на трудов договор –
вътрешни болести, ортопед, офталмолог, педиатър, дерматолог,
физиотерапевт, рехабилитатор, рентгенолог и специалисти на граждански
договор – уролог, психиатър, ендокринолог, кардиолог, педиатър,
рентгенолог и акушер – гинеколози. В „ДКЦ–І Панагюрище“ има разкрити
рентгенова и клинична лаборатория. Лечебното заведение е сравнително
добре снабдено със съвременна и модерна медицинска техника и апаратура,
което има съществено значение за пазарното развитие и сключване на по –
добър рамков договор с НЗОК. Стоматологичната помощ се осъществява
от 15 стоматолози, в т.ч. 1 – групова практика. В град Панагюрище работят
12 стоматолози, в селата Бъта и Попинци има по 2 стоматолози, а в селата
Баня, Елшица и Оборище има по 1 стоматолог. В останалите села няма
стоматолози. В общината няма зъботехническа лаборатория, има
зъботехници, които работят в самостоятелна медико – техническа
лаборатория.
До реконструкцията на МБАЛ „Събо Николов“ и изграждането на
новия Медицински център за лъчелечение, Филиалът на спешна медицинска
помощ – Панагюрище, се намира в сградата на „ДКЦ-I Панагюрище“.
Филиалът обслужва община Панагюрище и община Стрелча. В състава му
са: 5 лекари, 4 фелдшери, медицински сестри – 11, шофьори – 13, санитари
– 2. Разполагат с 3 линейки. Имат радиовръзка с Центъра за спешна
медицинска помощ, град Пазарджик.
Детското и училищното здравеопазване се осъществява от 15
медицински сестри. Във всички градски училища има лекарски кабинети с
щатни медицински сестри. В Професионалната гимназия в лекарския
кабинет има назначени на щат лекар и медицинска сестра. Във всички
детски градини, от 2015 година, има медицински сестри за дневен филтър,
и за обезпечаване на яслените групи.
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През предходния стратегически период болничната помощ се
осъществява от МБАЛ „Събо Николов“ ЕООД, която обслужва общините
Панагюрище и Стрелча. Болницата е със следните отделения:
 Педиатрично отделение;
 Акушеро – гинекологично отделение;
 Отделение по вътрешни болести (в отделението се осъществяват
дейности по гастроентерология, кардиология, ендокринология);
 Отделение по нервни болести;
 Отделение по физикална и рехабилитационна медицина;
 Отделение по хирургия;
 Отделение по ортопедия и травматология;
 Отделение за анестезия и интензивно лечение;
 Отделение по долекуване и продължителна рехабилитация.
Общо разкрити легла към 31.12.2015 година са 159 легла.
В болницата работят 39 лекари на трудов договор. По втори трудов
договор работят 17 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са
общо 71, от които 6 на втори трудов договор. Акушерки – 6, медицински
лаборанти – 4, 3 ренгенови лаборанти и 4 рехабилитатори помощник
фармацевт – 1, санитари 34, други специалисти с висше немедицинско
образование – 3 и друг персонал – 26. Има и клинична лаборатория,
микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика и
патохистологична лаборатория.
С Решение №257/12.12.2012 година на Общински съвет – Панагюрище,
е одобрен проект за изграждане на Модерен медицински комплекс, като
основа на Здравната стратегия на Община Панагюрище.
С Решение №424/ 31.10.2013 година на Общински съвет –
Панагюрище, се решава да се извърши продажба на 90% от капитала на
Многопрофилна болница за активно лечение „Събо Николов“ ЕООД, град
Панагюрище, представляващи 40 090 броя дружествени дяла, чрез публично
оповестен конкурс на един етап.
През 2015 година стартира изграждането на Модерен медицински
комплекс, като основа на Здравната стратегия на Община Панагюрище.
Реализирани са дейностите по изпълнение на проекта за изграждане на
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модерен високотехнологичен болничен комплекс с онкологичен център и
комплексна многопрофилна дейност. Извършена е реконструкция на
съществуващата сграда на болницата и е построен допълнително
онкологичен център, технологично свързан с нея. Проектът се реализира с
публично – частно партньорство между Община Панагюрище, „Асарел –
Медет“ АД и десетки лекари и медицински специалисти от Панагюрище и
страната. Стойността на инвестицията е над 100 милиона лева, които са
вложени до края на 2015 година в строително – монтажни работи и ново
оборудване. Изграждането на новия комплекс е най – мащабният
проект в сферата на българското здравеопазване за последните 25
години. Основен инвеститор е „Асарел Панагюрище Здраве“ ООД.
В новия онкологичен център ще бъдат внедрени двата най – добри
за България и за Югоизточна Европа мултимодални медицински линейни
ускорителя от най–високия клас в света. Високите технологии ще позволят
да се въведе за пръв път в България едновременно съчетаване на образни
диагностични методи (позитронно – емисионeн томограф /ПЕТ–СТ/,
магнитен резонанс, компютърен томограф,
роботизиран ангиограф,
ултразвукови методи и други) с оперативни интервенции, най – модерни
инвазивни методи, телекомуникационни връзки с водещи центрове във
всички специалности, което ще предостави на българските пациенти
качество от световно ниво. За целта ще бъде оборудван хирургичен
комплекс с първата за България и Югоизточна Европа хибридна
операционна зала с роботизиран ангиограф. В панагюрския болничен
комплекс ще бъде внедрена уникална система за профилактика и
противодействие на вътреболничните инфекции, с възможности за
осъществяване на регионална програма, което е възможно благодарение на
закупената свръхмодерна микробиологична лаборатория за изключително
бърза и прецизна диагностика. Лекарственото лечение на онкоболните и
други видове заболявания ще се извършва с автоматизирана система за
дозиране и прилагането им.
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Социални услуги в среда близка до семейната
Социалната услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен
тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) се предоставя в среда близка до
семейната, в която се предоставят грижи, съобразени с индивидуалните
потребности на всяко дете, в подкрепа на съзряването му и изграждане на
навици и умения за независим живот, и включване в общността.
На основание Методическото ръководство за условията и реда за
предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМ, приготвянето на храната в
Центъра става в домашни условия, в собствена кухня. Това дава възможност
децата и младежите да участват в приготвянето на храната и нейното
сервиране.
В отговор на наше запитване, с писмо №08-00-70/19.05.2015 година,
на Министерство на здравеопазването, се уточни че Центровете за
настаняване от семеен тип не са обекти на обществено предназначение, по
смисъла на §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето и
поради тази причина не се вписват в публичния регистър на обектите с
обществено предназначение, водени от Района здравна инспекция –
Пазарджик, по реда на Наредба №9 от 21.03.2005 година, и не подлежат на
здравен контрол.
Организирането на храненето в Центровете, предоставящи социални
услуги, трябва да се осъществява съгласно изискванията на Наредбите за
здравословно хранене на населението, както следва:
 Наредба №23 за физиологичните норми за хранене на населението;
 Наредба №37 за здравословно хранене на учениците;
 Наредба №6 за здравословно хранене на децата от три до седем години
в детските заведения;
 Наредба №2 за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в
детските заведения и детските кухни.
Детска млечна кухня
На територията на община Панагюрище функционира и Детска млечна
кухня (ДМК), която осъществява своята дейност съгласно чл. 118 от Закона
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за здравето. Приготвянето на храната се осъществява съгласно изискванията
на следните Наредби:
 Наредба № 5 от 25.05.2006 година, за хигиената на храните;
 Наредба №26 от 18.11.2008 година, за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях;
 Нередба №23 от 19.07.2005 година, за физиологичните норми за
хранене на населението;
 Наредба №2 от 07.03.2013 година, за здравословното хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години, в детските заведения и детските
кухни.
В Детска млечна кухня се предоставя храна на деца, на възраст от 10
месеца до три години, които се отглеждат в домашни условия, не са
настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или
общинска издръжка. Основна функция на ДМК е приготвянето на
разнообразна храна, отговаряща по качествен състав и технологична
обработка на възрастовите особености на детския организъм, и съобразена
с изискванията на Българска агенция по безопасност на храните.

3. Взаимодействие с други услуги в областта на пазара на труда и
други
Равнището на безработицата в общината е под средното за страната.
Това се дължи, както на съживяването на икономиката като цяло, така и на
реализираните програми и мерки за насърчаване на заетостта.
Община Панагюрище през 2015 година разшири и увеличи обхвата и
мерките за намаляване на безработицата, чрез осигуряване на подходящи
форми на заетост и повишаване стандарта на живот на рисковите групи
безработни лица.
В програмите за заетост и обучение през 2015 година са включени 15
лица, като 5 от тях са по Националната програма „Асистенти на хора с
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увреждания“. Местата на програмата са ограничени и съществуват критерии
при определяне възможността за включване на потребителите.
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” дава
възможност за предоставяне на грижа в семейна среда, на хора с трайни
увреждания или тежко болни самотни стари хора, чрез осигуряване на
заетост на безработни лица като лични и социални асистенти. Дейността
„Личен ассистент“, цели осигуряване на заетост на безработни лица за
облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни
увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Дейността „Социален
асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за задоволяване
на ежедневни потребности, организиране на свободното време на хора с
трайни увреждания или тежко болни самотни хора, осъществяване на
дейности за тяхното социално включване. В изпълнение на програмата,
дирекция „Бюро по труда” – Панагюрище е в тясно сътрудничество с
дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище.
С приемане на Плана за действие по заетостта за 2016 година,
изработен от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), се
предвиждат и средства за този вид социални услуги.
Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище поддържа контакти с всички
учебни заведения, от които се получава информация за движението на
работната сила и активно работи с училищата по професионалното
ориентиране на учащите се. Дирекцията активно участва в съвещания и
мероприятия, организирани от Регионалния инспекторат по образование,
свързани с приема на ученици, а така също и дава становища на учебните
заведения за необходимостта от разкриване на нови паралелки по различни
професии.

Ж. Достъпност и устойчивост на социалните услуги

Достъпността на социалните услуги се измерва чрез относителния дял
на потребителите на дадена социална услуга в целевата (рискова) група към
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която принадлежат. Устойчивостта на социалните услуги определяме
(качествено) чрез динамиката на средния брой на доставените услуги за
целия период на планиране.

1. Достъпност на социалните услуги
Дефиницията достъпност на социалните услуги, може да бъде
разглеждана в няколко аспекта. От една страна, това е
инфраструктурната достъпност до социалната услуга, включително
сградният фонд, а от друга страна, това е възможнността на
потенциалните потребители да се възползват от предлаганите
дейности в съответната услуга.
Достъпът до социални услуги е едно от социалните права на
гражданите. Достъпността на социалните услуги е фактор за
предотвратяване задълбочаването на социалния проблем и разходите за
интервенциите необходими за неговото решаване. Улесненият и бърз
достъп до социални услуги за лица в нужда е основна характеристика за
оценка на качеството и цялостното състояние на системата на социалните
услуги от страна на потребителите им.

 Инфраструктурна достъпност и сграден фонд
Инфраструктурната достъпност обхваща наличието или липсата на
транспортни връзки към социалната услуга, които от своя страна обуславят
ефективното й и навременно обезпечаване с необходимите ресурси,
включително и човешки.
Социалните услуги в община Панагюрище са разположени в град
Панагюрище и са с добра логистична свързаност с общинския център,
здравни и лечебни заведения.
Определяща роля за транспортното обслужване и осигуряването на
достъпа до населените места на общината, имат пътищата втори и трети
клас.
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По отношение на сградния фонд, свързан с предлагането на социални
услуги, е изграждането на нови сгради или реновиране на съществуващи в
зависимост от възможностите, които предвижда финансиращият
инструмент.
На територията на община Панагюрище четири от социалните услуги
са разкрити в сгради, които след реновиране са приспособени за социални
услуги и една социална услуга е в новоизградена сграда. Сградите са
съобразени с изискванията по методиката за достъпност и сграден фонд.

 Административни процедури за ползване на социални услуги
Входът към социалните услуги е достъпен за населението на община
Панагюрище. Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават
писмена молба по настоящ адрес съответно до:
 Директора на дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, за
социални услуги, които са делегирани от държавата дейности;
 Кмета на община Панагюрище – за социални услуги, които са
общинска дейност;
 Директора на ЦОП „Зора“ – за самозаявили се клиенти за услугите,
предоставяни от Центъра.
И в трите случая се сключва договор между потребителя и доставчика
на услугата. За пълнолетните лица услугите се ползват срещу заплащане на
такса, определена в Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани
от републиканския бюджет. Ползването на социални услуги в общността на
деца до 18 – годишна възраст се извършва по реда на Закона за закрила на
детето.
Голяма част от услугите в общността са базирани в град Панагюрище.
Изключение правят Домашния социален патронаж и Обществената
трапезария, които обслужват възрастни хора и от селата на общината,
Клубовете на пенсионара, които функционират и в малките населени места,
и ЦОП „Зора“, който предлага мобилна услуга и работа на терен.
Необходимо е развитието на мобилни услуги, за осигуряване възможност на
жителите от селата на общината да получават помощ и подкрепа.
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2. Устойчивост на социалните услуги. Източници на риск по
отношение на устойчивостта
Устойчивостта на социалните услуги определяме (качествено) чрез
динамиката на средния брой на доставените услуги за целия период на
планиране. Устойчивостта е очаквания дългосрочен ефект върху целевите
групи. Подобреният достъп до социалните услуги е гарант за пълното
развитие на потребителите и възможността им за участие в живота на
общността.
Устойчивостта на социалните услуги е логично следствие от ефекта
върху целевите групи. Може да се определят основните направления за
постигане на устойчивост:
 По отношение на всяко лице/дете, от целевите групи да бъдат
подготвени и да се реализират дейности в подкрепа на пълноценната
интеграция и живот в общността;
 Персоналът в социалните услуги да са формирали положителни
нагласи по отношение на рисковите групи;
 Положителна промяна на обществените нагласи, по отношение на
интеграцията на децата и лицата с увреждания;
 Разширяване разнообразието от услуги, предоставяни в общността и
разширяване обхвата на рисковите групи, ползватели на тези услуги;
 Комплексност за предоставяне на социални услуги за различни
рискови групи на местно ниво.
В следващите години се предполага, че с очакваното устойчиво
икономическо развитие на страната, ще се повишат и бюджетните приходи
на Общината, което ще й позволи със собствен ресурс да разширява
услугите с обхващане на по – голяма част от лицата, които ще останат извън
обсега. Устойчивостта ще стимулира и неправителствените организации да
се включат в социалната икономика, което допълнително ще разшири
обхвата на услугите и ще повиши тяхното качество.
Публичността на социалните услуги, на територията на община
Панагюрище, ще позволи на бизнес средите и други донорски организации
да участват с вложения на средства и опит в развитието и на други услуги в
общността.
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Въпреки стремежа към устойчивост в социалните услуги,
съществуват известни рискове, които биха могли да повлияят негативно
на развитието на всяка една от услугите:
 Разминаване на заложените цели на услугата в годишния план със
спецификата на целевата група. Необходимо е добро познаване на
целевите групи, както и гъвкавост при индентифициране на техните
потребности.
 Използване на неправилен индивидуален подход при работата с
потребителите.
Социалните
услуги
следва
да
бъдат
персонализирани, да отговарят на конкретни потребности, да
гарантират основни човешки права и да закрилят най–уязвимите
групи. Често в пряката работа не се взема предвид индивидуалността
на всеки потребител, използват се едни и същи подходи за постигане
на доверителни отношения. Това от своя страна води до липса на
удовлетвореност от страна на потребителите. Социалните услуги е
необходимо да бъдат подкрепящи отделния индивид, семейство или
група, а не да имат санкциониращ характер.
 Липса или недостиг на достатъчно добре обучен и мотивиран
персонал за работа. Съществен фактор в развитието на социалните
услуги е кадровата сигурност на действащите социални услуги.
Необходимо е да се включват актуални теми, които да повишат
знанията и уменията на персонала за работа със съответната целева
група и поддържане на добра мотивация за работа с оглед избягване
на текучеството на кадри.
 Липса или недобра координация между социалната услуга,
местната власт и институциите. От една страна, е необходима
координация на институциите на централната власт, в съответствие с
нормативните актове, стратегическите документи и финансиращите
механизми, които определят правилата на действие. От друга, е
необходима и координацията на оперативно ниво, между
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институциите на централно ниво и местните структури (на
централните институции) и местната власт, които отговарят за
развитието, планирането и предоставянето на услугите, и най –накрая,
ясно и ефективно партньорство между местната власт и
организациите, работещи в социалната сфера. Необходими са ясни
функции и правомощия на институциите, които имат отношение към
подкрепата на уязвимите групи, които позволяват координация на
дейността им. Работата в мрежа предполага и обмяна на добри
практики при решаване на конкретни проблеми на потребителите на
социалните услуги.
 Занижаване или неефективен вътрешен мониторинг на
социалните услуги. Необходимо е изготвените системи за вътрешен
контрол и мониторинг да се прилагат функционално, и да се
актуализират при необходимост. Когато управлението на социална
услуга се възложи на доставчик, след конкурс, той получава правото
да се разпорежда законосъобразно и целесъобразно с финансовите
средства. Целесъобразността на тяхното изразходване се проверява
спрямо финансовите правила за бюджетни средства, без да е
съобразено със спецификата на дейност на частния доставчик.
 Пренебрегване на екипната работа. Екипната работа е от голямо
значение при цялостната работа с потребителите. Екипното
обсъждане на всеки случай ще позволи вземането на правилното
решение, което ще е в полза на потребителя и ще бъде избегнат
субективизмът.
 Липса на добро администриране на социалните услуги.
Необходимо е съблюдаване на всички законодателни промени
относно социалните услуги, както и актуализиране на документацията
във връзка с тези промени. Правилно планиране, разходване и
отчитане на бюджета на услугите.
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 Недостатъчно или липса на промотиране на социалната услуга.
Чрез промотирането информацията за услугата достига до целевата
група, за която е предназначена услугата. Необходимо е методите на
промотиране да са съобразени със спецификата на целевата група за
постигане на ефективности при комуникирането и информираноста.
 Ниски заплати на специалистите. Заплатите на голяма част от
специалистите са близки до минималната работна заплата. С
увеличаване на минималната работна заплата в страната започва да
става минимална и разликата между заплатата на помощния и
специализирания персонал, което довежда до демотивация и
текучество в социалните услуги.
 Прекалени очаквания на някои от потребителите, което може да
бъде с негативни последици. Това от своя страна води до липса на
удовлетвореност от страна на потребителите.
Всички тези източници на риск могат да бъдат избегнати или
ограничени при наличието на добро управление на социалните услуги.
Управлението на рисковете, за развитието на социалните услуги с
произход от тези източници, изисква стратегически подход в
обединяваща ресурсите и управлението стратегическа рамка.

З. Участие на гражданското общество, доставчиците на социални
услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги
Възлагането на социални услуги е нормативно регламентирано в
Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане. Наблюдаваната тенденция през последните
години е социалните услуги да се делегират за управление от държавата към
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Общините, като държавата запазва финансовия си ангажимент чрез така
наречените делегирани държавни дейности.
На основание чл.37 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, Кметът на общината може да възлага
управлението на социалните услуги, след провеждане на конкурс и на
частни доставчици. В конкурсите могат да участват доставчици на социални
услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално
подпомагане, ако доставяната услуга е за деца е необходимо да притежават
лиценз от Държавната агенция за закрила на детето. Организациите –
кандидати за доставчици, трябва да докажат опит и капацитет за
управление.
В община Панагюрище, от общо пет социални услуги (държавно –
делегирана дейност), към 31 декември 2015 година, две социални услуги се
управляват от външен доставчик – фондация „Социални практики в
общността“ – Пазарджик. Възлагането на определена социална услуга на
външен доставчик е ефективна алтернатива на директното предоставяне на
тази услуга от страна на Общината.
Неправителствените организации приоритетно се стремят към
прилагане на иновативни модели, методи и подходи в предоставянето на
социални услуги, които реализират, чрез проекти по различни национални
и международни програми. Една от отличните характеристики на услугите,
предоставяни от неправителствените организации, е тяхната гъвкавост.
Управлението на социални услуги от външен доставчик, повишава
капацитета на човешките ресурси, допринася за повишаване качеството на
работа, увеличава възможностите за кандидатстване и реализиране на
проекти и програми, и осигурява привличане на допълнителни средства.
С цел да се осигури ефективна координация и взаимодействие на
ангажираните лица при изпълнение на социалната политика на Община
Панагюрище, от 2014 година се структурира нов орган към заместник –
кмета „Хуманитарни дейности“ – Съвет за социално сътрудничество
– Панагюрище.
Постоянни членове на Съвета са: заместник – кмет „Хуманитарни
дейности“, експерти „Социални дейности“, директори и управители на
социални услуги и асоциирани членове – представители на родителите,

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година 72

представители на потребителите на ДЦВХУ, фондация „Социални практики
в общността“, неправителствени организации и други.
Разработен и утвърден е Механизъм за взаимодействие на Съвета за
социално сътрудничество. Той регламентира работните взаимодействия със
заинтересованите страни, с цел оказване на подкрепа за социално включване
на потребителите на социалните услуги. Съгласно чл.52 от Закона за
социалното подпомагане и с цел упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите, в областта на социалните помощи и
социалните услуги в Община Панагюрище, с Решение №35/28.01.2016
година на Общински съвет – Панагюрище, е създаден и Обществен съвет
за социално сътрудничество.
Участието на гражданското общество, доставчиците на
социални услуги и самите потребители в развитието на социалните
услуги, е необходимо съдържание на подхода на планиране, управление,
изпълнение и контрол на доставяните социални услуги. Върху това
участие във фазата на планиране, модерната доктрина на
стратегическо управление в публичния сектор поставя особен акцент.
То е и гарант за съответствие на планираното развитие на социалните
услуги с реалните потребности – бъдещи и настоящи – на
потребителите на социални услуги.

И. Фактори на средата, влияещи на развитието на социалните услуги
За да се определят потенциалът и възможностите за бъдещо развитие
на общинската социална политика, и в частност социалните услуги, е
необходим анализ на силните и слаби страни на вътрешните фактори,
възможностите и заплахите на външните фактори на средата, влияещи на
това развитие.
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Силни страни
 Община Панагюрище води активна социална политика в синхрон с
държавната политика и нейните приоритети, и с Областната стратегия
за развитие на социалните услуги. Всяка услуга има достатъчно
потребители, от което можем да направим извод, че посоката на
развитие е правилна;
 Община Панагюрище показва развитие и добър капацитет за
предоставяне на социални услуги, като подобрява качеството на
собствените си ресурси и се кооперира с доставчици на социални
услуги – неправителствени организации;
 Ръководството на общината сериозно и отговорно работи за
откриване на нови социални услуги, ориентирани към основните
уязвими групи в общността;
 Налична е добра координация между институциите на държавната и
местната власт при формиране и провеждане на социалната политика
в общината;
 Съществува стабилно икономическо развитие в община Панагюрище;
 В Община Панагюрище има екип от обучени специалисти за
разработване на проекти и кандидатстване за външно финансиране;
 Проучени са потребностите от социални услуги на населението;
 В действащите социални услуги са проведени необходимите
встъпителни обучения на заетите в услугите, периодично се
посещават специализирани курсове и семинари, текущо се провеждат
срещи за обмяна на опит;
 В настоящия етап Община Панагюрище, като партньор на Агенцията
за социално подпомагане, реализира проект „Нови възможности за
грижа“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ:
2014BG05M9PO001–2.2015.001
„Нови
алтернативи“, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 година, за предоставяне на социалната услуга
„Личен асистент“;
 Община Панагюрище е партньор на Агенцията за социално
подпомагане за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“;
 В общината има разгърната мрежа от социални услуги, гарантираща
подкрепа на по-голяма част от рисковите групи;
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 Подобрено е управлението на услугите, в това число и предоставянето
на услуги от външен доставчик;
 Сформиран е Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище към
заместник – кмет „Хуманитарни дейности“;
 Създаден е Обществен съвет за социално сътрудничество, с решение
на Общински съвет – Панагюрище;
 Социалните услуги в общността представляват 100% от всички
социални услуги предоставяни на територията на община
Панагюрище. Липсата на специализирани институции, е показател за
активната социална политика на Община Панагюрище.

Слаби страни
 Установена липса на специализиран квалифициран персонал –
психолози, рехабилитатори/кинезитерапевти, логопеди, специални
педагози и медицински сестри, който е необходим при разкриването
и функционирането на съответните социални услуги;
 Необходимост от методическа помощ и подкрепа, повишаване на
квалификацията и мотивацията на персонала за работа с деца с
увреждания и техните семейства;
 Ниски доходи на преобладаващата част от нуждаещите се от социални
услуги;
 Липса на достатъчно специализиран транспорт и неадаптиране на
съществуващия обществен транспорт към потребностите на
трудноподвижните жители на общината;
 Ограничен финансов ресурс на Общината за развитие на социалните
услуги;
 Недостиг на средства, в рамките на делегираните бюджети, за
предоставяне на висококачествени услуги;
 Липса на обществена нагласа за платени социални услуги.
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ІІІ.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ
И
НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ
Разработването на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги е комплексен и динамичен процес. От една страна,
процесът е свързан с дефиниране и анализиране на рисковите групи в
общината и преглед на наличните социални услуги, а от друга страна,
с оптималното планиране на услуги, съответстващи на дефинираните
потребности на рисковите групи.
Съществуват сериозни предизвикателства, от чието адресиране зависи
по – нататъшното успешно развитие на политиката за дългосрочна грижа в
община Панагюрище.
 Един от сериозните проблеми, характеризиращ системата на услугите
в общината, е недостатъчният брой превантивни социални и здравни
услуги за деца и лица с ранна степен на интервенция. Предоставянето
на тези услуги има ключова роля за предотвратяването на риска от
социално изключване сред целевите групи. Продължава да е проблем
и предоставянето на услуги от неквалифицирани лица, най – често
членове на семействата със зависим възрастен човек. Заплатата на
личен асистент често е основен източник на доход за част от
семействата. Ниската икономическа добавена стойност и отсъствието
на социално признание за тези услуги са фактори, ограничаващи
тяхното развитие като реален сектор на икономиката;
 Недостатъчни финансови ресурси, което често става причина за
социалното изключване на възрастни хора и хора с увреждания и
настаняването им в институция;
 Липса на приобщаваща социална и архитектурна среда;
 Търсене на институционалната грижа, най – вече за стари хора. Като
причина за това, може да бъде посочена липсата на реална и сигурна
алтернатива на грижи, която да осигури достоен и независим живот в
естествената домашна среда и в общността;
 Невисоката добавена стойност в заплащаните услуги, предоставяни в
домашна среда за възрастни хора и хора с увреждания, както и липсата
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на социално признание и отсъствието на мотивация у заетите
социални работници;
Скромен дял на предлаганите на предприемаческа основа
специализирани грижи за възрастни хора и хора с увреждания;
Липсата на отговарящи на потребностите на децата и лицата с
увреждания комплексни (здравни и социални) услуги в домашна
среда, както и на финансиране на дейностите по долекуване и
продължително лечение;
За подобряване на качеството на предоставяните грижи е необходимо
подобряване на материалната база, структурата и професионалния
капацитет на персонала, както и повишаване на контрола, относно
спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални
услуги. Допълнителни усилия в посока подобряване на
координацията, между социалната и здравната системи, са
необходими с оглед постигането на практически резултати и
предоставянето на качествени и достъпни интегрирани услуги за деца
и лица с увреждания. Подобряването на взаимодействието между
социалната и здравната система е ключова предпоставка за
осигуряване на качествени медико–социални грижи за пациенти с
хронични заболявания. Изграждането и развитието на модели за
продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с
хронични заболявания, ще осигури възможности за подобряване на
качеството на живот на тези хора;
Едни от успешните социални услуги, за подкрепа на семействата при
полагане на грижи за зависим член от семейството, са услугите
„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“;
В системата на здравеопазването, услуги за грижа и палиативни грижи
за възрастните хора и хората с увреждания, се предоставят в лечебни
заведения за болнична и извънболнична помощ, както и в хосписи.
Изграждането на модел за медико – социални грижи за възрастни хора
с хронични заболявания по домовете, чрез създаването на здравно –
социални центрове за предоставяне на услуги по домовете от
медицински сестри и социални работници, е важен етап от процеса на
въвеждане на нови модели. Този процес ще бъде подкрепен и от
постигнатите резултати, съществуващи практики и придобития опит,
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от дългогодишно предоставяне на комплексни домашни грижи на
възрастни хора с хронични заболявания, от различни доставчици на
услуги. Това ще даде възможност на следващ етап да се създадат
нормативни предпоставки, от една страна – за устойчивост на
изградените структури, от друга – за реално остойностяване на тази
дейност, с оглед създаване на правила за ефективно финансиране.
 Развитие на дългосрочната грижа, чрез иновативни междусекторни
услуги (с фокус върху интеграцията на социални и здравни услуги),
която да бъде предоставяна в съответствие с реалните потребности на
нуждаещите се.
 Изграждане на адекватна мрежа от услуги в общността и домашна
среда, разкриване на нови социални услуги в общността и в домашна
среда, чрез мобилни услуги в подкрепа на социалното включване.
 Подобряване на достъпа до превантивни социални и здравни услуги
за възрастни, с ранна степен на интервенция;
 Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, полагащи
грижи за зависими членове;
 Засилване ролята на социалните партньори и бизнеса в процеса на
развитие на дългосрочната грижа.
 Развитие на публично – частно партньорство;
 Насърчаване на доброволчеството и осъществяване на по – тясно
взаимодействие с неправителствения сектор.
Прилагането на успешни европейски практики съпътства целия процес
на изграждане на мрежата от услуги в общността, като това дава своите
положителни ефекти и в настоящия момент. Поради това приоритет в
политиката е именно развитие на тези услуги в цялата страна, като по този
начин се гарантират търсенето и качественото обслужване на
потребителите.
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А. Стратегически подход
Стратегическият ни подход е в съгласие с разбирането за
необходимостта от стратегически синхрон на материалните и
нематериалните активи, на които се разчита при изпълнение на
Стратегията. Хората в организациите, техните компетенции,
партньорствата и привлечените чрез тях публични и частни ресурси,
са вложени в организационните структури и процеси на социално
обслужване с повишаващо се качество и обществен резултат.
Стратегическият подход е в съгласие с процесния подход при
оперативното изпълнение, при който вложенията в обединени в процес
дейности, създават непосредствените резултати, ефекти и
въздействие, постигайки поставените цели. Стратегическият ни
подход, обуславя и избора на формат, в който да представим
Стратегията и управляваме стратегическото изпълнение.

Б. Стратегиране
Подходът ни на стратегиране – планиране, управление и мониторинг
на стратегическото изпълнение, адаптиране – използва доминиращия
съвременен формат. Този на Балансирана система от показатели за
ефективност. Създадохме и предлагаме своя модел B(SC) – Balanced social
care scorecard – Балансирана система от показатели за ефективност на
социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020, в съответствие с
Област Пазарджик. Съгласно този модел, Стратегията ни се развива в
четири взаимносвързани направления на йерархична подкрепа – Хора и
компетенции, Партньорства и ресурси, (Организационни) Структури и
процеси, Качество и резултати (за потребителите). Във всяко от
посочените четири направления, ние поставяме стратегически цели, чието
изпълнение проследяваме чрез индикатори, със стойност спрямо
поставените конкретни задачи. За постигане на целите в плановия период
ще осъществим ресурсно обезпечен комплекс интегрирани инициативи.
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В. Визия, мисия, ценности

Визия
Местните общности на община Панагюрище разполагат с
високоефективна система от интегрирани социални услуги, които
осигуряват повишаващо се качество на живот за потребителите им и
техните семейства.
Създаването и приемането на Стратегия за социални услуги в Община
Панагюрище изразява стремежа на всички участници да допринесат за
развиването на модерна социална политика в общината. Стратегията
изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация, чрез
грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото
реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на
общностите. Общинската стратегия ще подкрепя съхраняването,
поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на
всяко дете и възрастен в тях.
За постигането на тези цели, Общинската стратегия предвижда
развиването на ефективна система от социални услуги, които
поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на
общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето
качество.
Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в
международните документи и конвенции, за защита на правата на човека и
основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност
е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално
своите възможности, без оглед на етническа принадлежност, пол,
увреждане, възраст, социално положение.
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Мисия
С нарастваща професионална компетентност
партньорство с местните общности, създаваме и
ефективни организационни структури и процеси
обслужване, с най – високо качество, при възможно най
използване на ресурсите.

и в тясно
управляваме
за социално
– оптимално

Предлагането на социална подкрепа трябва да осигурява достъп и
съчетание на разнообразни услуги, даващи подкрепа съгласно
индивидуалните потребности. Този принцип води, от една страна, до
гарантираното разнообразие на услуги, съобразно нуждите и в отговор на
спецификата на потребностите на всеки. Но този принцип предпоставя и
условия за осъществяване на избор от лицето в уязвимо положение,
включително и в определянето на параметрите на услугата, която в най –
голяма степен отговаря на потребностите на конкретния потребител.
Гарантиране правото на избор, като фундаментално право, включва и при
нужда да се предоставя подкрепа за избор на услугата.

Ценности
Иновации, компетентност, грижа, отговорност, интегритет,
толерантност, равнопоставеност, солидарност.
Основната ценност в социалната работа е човекът и правото на
всяко човешко същество да развие максимално своите възможности,
без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст,
социално положение. При планирането и предоставянето на социални
услуги Общинската стратегия следва основните човешки права, утвърдени
в международните документи и конвенции за защита правата на човека и
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основните свободи, и утвърждава следните ценности, споделени от всички
заинтересовани страни в община Панагюрище:
 Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите
средства;
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и
услуги;
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на
всички заинтересовани страни;
 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност, към
всички социални групи;
 Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;
 Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на община
Панагюрище и достигане на услугата максимално близо до
местоживеенето на потребителя;
 Достъп до услуги, във всички населени места, чрез мобилност на
услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;
 Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса
на планиране и потребление, както и контрол на услугите;
 Подкрепа на персонала за развитие на професионалната
квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и
стандарти;
 Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги;
 Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на
Република България – Конституцията, Закона за закрила на детето,
Закона за социално подпомагане, Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Закона за интеграция на хората с
увреждания, Закона за закрила от дискриминация и други, както и
съответните подзаконови нормативни актове.
 Гъвкавост на услугите, съобразно променящите се нужди на всеки
потребител и осигуряване на подкрепата с продължителност, съгласно
нуждите.
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Г. Стратегически анализ – резултати
В анализа на социалните услуги се оценяват възможностите на
наличните ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното
преодоляване. Наличните услуги в общината се разглеждат в следните
групи – деца и семейства в риск, услуги за лица и деца с увреждания, услуги
за възрастни и стари хора. Услугите са представени по отношение на
капацитет, дейности, достъп, човешки и материални ресурси, основни
проблеми и налични идеи за развитие.
Мрежата от социалните услуги в община Панагюрище, към началото
на плановия период 2016 – 2020 година, е изградена в съществената си част.
В резултат на успешно проведената в община Панагюрище
деинституционализация на децата, мрежата от социални услуги, се разшири
в посока социалните услуги за деца, предоставяни в общността. Налице е и
сериозен потенциал за последващо развитие на тези услуги.
Главна цел на Стратегията за развитие на социалните услуги в
община Панагюрище 2016 – 2020 година ще бъде развиване на ефективна
система от социални услуги, които поставят в своя център
ползвателя, отговаряща на нуждите на общността, осигуряваща равен
достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.
Разработването на нови модели на социални услуги, които да съчетават
ранна интервенция с предоставяне на мобилни услуги на терен (там, където
се намират потребителите), ще създадат възможност за по –адекватно
посрещане на нуждите и ще съдействат, потребителите да ползват услуги в
своята естествена среда, вместо в институции.

Очертават се следните изводи:
 В новия планов период 2016 – 2020 година, стратегическият фокус е
изместен върху повишаване качеството на социалните услуги, във
вече изградената мрежа. С произтичащите от това предизвикателства
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към управлението, координацията и контрола на качеството при
доставяне на социалните услуги. Заедно с това, демографските
социално – икономически реалности поставят като неотложен
проблема със социалната изолация на самотните стари хора и липсата
на адекватна на потребностите им грижа.
Комплексно планиране на ресурсите и дейностите, за една и съща
целева група на различни налични дейности и услуги на територията
на общината (Домашен социален патронаж, Обществена трапезария,
ДЦВХУ „Св.Св. Козма и Дамян“, ДЦДВХУ „Дъга“, услуги за
обгрижване на деца и лица в семейна среда, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“). Целта е оптимизирано и
ефективно използване на наличните ресурси.
Слабо развити са услугите за подкрепа на деца и младежи с
отклоняващо се поведение, на деца в риск за отпадане от училище, на
семейства в нужда. При тези деца съществува висок риск от
институционализиране или настаняване в социални услуги –
резидентен тип. За задържането им в училище и за предотвратяване
на бъдещи рискове от социална изолация са необходими дейности за
компенсиране на образователните пропуски, мотивиране на децата за
посещение и задържане в училище, дейности за запълване на
свободното им време и за мотивация на родителите, за ангажиране в
образованието на своите деца. Тези факти обуславят необходимостта
от разкриване на нова социална услуга за деца и семейства „Център
за работа с деца на улицата“. Тази услуга дава възможност да бъде
развита и активна мобилна работа за оказване на своевременна помощ
и подкрепа на децата и семействата в риск, както и предоставяне на
изнесени услуги;
Увеличаване делът на хората с увреждания, както и на самотно
живеещите стари хора в селата на територията на общината.
Утвърдена е социалната услуга „Приемна грижа“ и съвместно с
възможностите за настаняване при близки и роднини, тя е сериозен
ресурс за превенция от настаняване в специализирана институция.
От анкетирането на персонала в социалните услуги е установена
необходимостта от получаване на методическа подкрепа, чрез
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супервизии и консултиране, както и от повишаване на
квалификацията чрез обучения.
Налице е установена липса на специализиран квалифициран персонал
– психолози, рехабилитатори/кинезитерапевти, логопеди, специални
педагози и медицински сестри.
Недостатъчни финансови средства, необходими за високоефективно
функциониране на услугите и изпълнението на изискванията,
определени в нормативните документи за Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ). Определените единни
разходни стандарти дават възможност за мениджмънт в рамките на
услугата ЦНСТ, но като цяло са недостатъчни за поддържане на
високо качество, към което се стреми община Панагюрище.
За развиване на съществуващите социални услуги, съобразно
потребностите на нуждаещите се, е необходимо включване на нови
дейности към Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.Св.
Козма и Дамян“ и Дневен център за деца и възрастни с увреждания
„Дъга“, чрез развиване на мобилни услуги, които да обхванат децата
и лицата с увреждания в цялата община, и да осигурят достъп до
услуги в семейна среда за потребителите, живеещи в малките
населени места.
Поради включване на нови дейности, към съществуващите социални
услуги, се откроява потребността от увеличаване капацитета на
социалните услугите в общността ДЦВХУ „Св.Св. Козма и Дамян“,
ДЦДВХУ„ Дъга“.
Необходимост от повишаване компетенциите на екипите в
социалните услуги за лица и деца, в това число чрез постоянни
обучения и супервизии.

1. PEST анализ на факторите на средата
Политически фактори
Социалните политики на държавата, поставени в стратегическата
рамка на действащите национални стратегии, са благоприятстващ
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развитието на социалните услуги фактор. Деинституционализацията на
децата, в контекста на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България“, е пример за
успешно проведена с подкрепата на държавната политика. Тя имаше за
ефект и разширяването в плановия период 2011 – 2015 година на мрежата
от социални услуги с нови услуги за деца. В плановия период 2016 – 2020
година предстои провеждане на държавни политики в стратегическите
рамки на Националната стратегия за дългосрочна грижа, на
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване 2020, на Актуализираната Национална
стратегия за демографско развитие на населението в Република
България (2012 – 2030) и Плана за 2016 за изпълнението й. И в трите
стратегически документа развитието на социалните услуги е поставено като
основна стратегическа цел и същевременно средство за постигане на целите.
Този факт по недвусмислен начин показва стратегическото значение и
приоритет на развитието на социалните услуги въобще в стратегическата
визия на държавата за решаването на националните социални проблеми и
предизвикателства. Разбирането на значението на социалните услуги, за
човешкото развитие и качеството на живот в националните общности от
страна на държавата, е благоприятстващ развитието на социалните услуги в
община Панагюрище фактор на средата. Налице е и позитивна динамика в
разширяващото се многообразие от форми и средства, които държавата
прилага и привлича за провеждане на политиките си в социалната сфера и в
частност – за развитие на социалните услуги.
Има наличие на политическа воля на ръководството на общината за
развитие на социалните услуги, в съзвучие с държавната политика и нейните
приоритети, с Областната стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2016 – 2020 година.
Икономически фактори
Икономически фактори, благоприятстващи развитието на социалните
услуги, е наличието на успешни инвестиции на територията на местната
общност. Обикновено предприемачите и инвеститорите следват политика и
стандарти на корпоративна социална отговорност, за да изградят
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отношенията си с местната общност. Така се създават възможности за
партньорства и подкрепа на развитието на социалните услуги в общността.
Социални фактори
Социалните фактори, с остро негативно въздействие по отношение на
стратегическата рамка, са тези на неравенство, бедност, социално
изключване. Тяхната вътрешна причинно – следствена обвързаност, създава
общ ефект на влошаване на социалната среда, който от една страна, забавя
развитието на социалните услуги, а от друга – отправя към това развитие
нови и нови предизвикателства, които изискват незабавен отговор.
Корпоративната социална отговорност се очерта в предходния планов
период като съществен благоприятстващ развитието на местните общности
фактор. Очакванията са тази добра корпоративна практика да се разширява
и да намира нови и нови последователи в средите на бизнеса. В контекста
на тази позитивна тенденция, трябва да се потърси реализация на
предоставените възможности в посока на развитие на социалните услуги,
предоставяни в общността. Развиващите се структури на гражданското
общество,
местният
активизъм,
доброволчеството,
също
са
благоприятстващи развитието на социалните услуги фактори на средата.
Технологични фактори
Новите знания в областта на социалното обслужване са
благоприятстващ фактор за развитието на социалните услуги и за
повишаване на качеството им. Информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) предлагат възможност за създаване на образователни
платформи, бази данни и продукти, които да подкрепят служителите на
доставчиците на социални услуги, при повишаване на квалификацията им.
Те осигуряват и незабавен достъп до необходима консултантска помощ от
научни и академични звена у нас и в чужбина. Разширяват се и
възможностите за бенчмаркинг и бенчлърнинг, чрез проучване дистантно
или пък на място на добри практики по управление и доставка на
социалните услуги, както в страната, така и в Европейски съюз, а и по света.
Новите технологии – с акцент на Информационните и
комуникационните технологии – са благоприятстващ развитието на
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социалните услуги фактор. Възможностите за ефективна и навременна
комуникация с потребителите на социалните услуги, които те създават,
следва да се използват за повишаване на качеството на доставяните услуги,
достъпа до тях, както и за развитието им в посока на индивидуализиране и
комплексност. Без съмнение новите информационни и комуникационни
технологии, благоприятстват и подобрението в областта на управлението на
социалните услуги, с възможностите, които предлагат за разширена
комуникация и координация в реално време на всички привлечени към
доставянето на услугата органи и организации.

2. SWOT анализ на организационното състояние
Анализът на организационното състояние на институциите и
организациите, привлечени към управлението и доставянето на социалните
услуги в община Панагюрище, открои следните страни:
Силни страни
 Община Панагюрище води активна социална политика;
 В общината има разгърната мрежа от социални услуги, гарантираща
подкрепа на по – голяма част от рисковите групи;
 Община Панагюрище показва развитие и добър капацитет за
предоставяне на социални услуги, като подобрява качеството на
собствените си ресурси и се кооперира с доставчици на социални
услуги – неправителствени организации;
 Обучени специалисти за разработване на проекти и кандидатстване за
външно финансиране;
 В действащите социални услуги са проведени необходимите
встъпителни обучения на заетите в услугите, периодично се
посещават специализирани курсове и семинари, текущо се провеждат
срещи за обмяна на опит;
 Подобрено е управлението на услугите, в това число и предоставянето
на услуги от външен доставчик;
 Сформиран е Съвет за социално сътрудничество – Панагюрище, към
заместник – кмет „Хуманитарни дейности“;
 Лоялни и ангажирани служители, с висок интегритет;
 В общината има изградена мрежа от здравни услуги;
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 Ръководството на общината, активно
допълнителни финансови ресурси.

работи

и

привлича

Слаби страни
 Текучество в социалните услуги;
 Установена липса на специализиран квалифициран персонал –
психолози, рехабилитатори/кинезитерапевти, логопеди и медицински
сестри, който е необходим при разкриването и функционирането на
съответните социални услуги;
 Ниска степен на удовлетвореност на персонала;
 Ниска степен на мотивация на персонала в социалните услуги, за
разширяване, развитие и усъвършенстване на дейностите, при
повишаващо се качество;
 Необходимост от методическа помощ и подкрепа, повишаване на
квалификацията и мотивацията на персонала за работа с деца и лица с
увреждания и техните семейства.

Заплахи
 Вследствие на демографските проблеми, характерни за цялата страна,
намалява броят на населението в трудоспособна възраст;
 Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна
структура на работната сила;
 Доминиращ брой регистрирани безработни, без специалност и ниско
образование;
 Увеличаване делът на хората с увреждания, както и на самотно
живеещите стари хора в селата;
 Пазарът на работната сила е неравномерно овладян и се наблюдава
дисбаланс – по–висока безработица в населените места извън
общинския център, и в същото време – недостиг на квалифицирана
работна ръка, особено на млади хора с висше образование и в
общинския център;
 Малките селища в общината притежават сходни белези на значителна
изостаналост, спрямо условията на градската среда и по – ниско
качество на живот. В чисто икономически план намалението на
населението по населени места и неговото застаряване прави
неефективни много от предлаганите обществени услуги, в т.ч.
социалните услуги, медицинските и образователните, както и
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осигуряването на достъп до тях. Всичко това изправя пред сериозна
дилема управляващите органи в общината, защото трябва да намерят
естествения баланс между икономическа ефективност и
необходимостта от задоволяване на различните потребности от
услуги на уседналото население, което няма намерение или
възможности да напусне родните си места;
 Липса на собствени финансови средства за обезпечаване на
социалните услуги и зависимост от външно финансиране – програми
и проекти;
 Зависимост на социалните услуги от централно бюджетно
финансиране;
 Социалните услуги не смогват да задоволят растящите потребности
от грижа и подкрепа.

Възможности
 Съгласуваност във вижданията и дейностите на Общината с
приоритетите в социалната политика на Правителството;
 Съпричастност и активни действия на неправителствените
организации към проблемите на децата и лицата с увреждания,
самотните възрастни хора, децата в риск и лица с други специфични
потребности;
 Промяна в отношението на обществеността като цяло към хората в
неравностойно положение;
 Наличие на международни донорски програми за финансиране на
дейности по предоставяне на социални услуги, както и възможности
за развитие на социални дейности със средства от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
 Повишаване броя на работодателите, склонни да наемат лица с
увреждания;
 Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на
управляващите социалните услуги, предоставяни в общността, по
отношение на подбор на персонал, ориентиране и обучение на
персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на персонала,
стимулиране на работата в екип и работата в разширени/
мултидисциплинарни екипи;
 Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници,
рехабилитатори, психолози, логопеди и медицински сестри),
необходими за директното предоставяне на социалните услуги;
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 Управленският персонал на съществуващите социални услуги има
потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане
на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато
развитие.
Потребности – настоящи и бъдещи – на заинтересованите страни
Главна потребност е преодоляването на социалната изолация и
социалното включване в местните общности като характеристика и
основа на повишено качество на живот. Заедно с това, потребността
от улеснен достъп до социални услуги – във физически, икономически и
организационен аспект. Бъдещите потребности са за един подчертано
индивидуализиран подход с отчитане и уважение към спецификата на
нуждите и личностните характеристики.
Поради ниската цена на труда и равнищата на възнаграждения в
сферата на социалните услуги, секторът губи по икономически причини
лоялни и опитни служители, с висок личен интегритет. Програмите за
развитие на човешките ресурси или отсъстват, или са формални, или са
лишени от подкрепата на адекватен на целите им ресурс. Резултатът е
текучество и недостиг на квалификация, водещи до съществена загуба на
специфичен капацитет, която не може да бъде компенсирана само чрез
себеотрицанието и ентусиазма на оставащите.
Неравенството, бедността, социалното изключване, застаряването на
населението, в малките населени места, са заплахи, които поставят под
непрекъснат натиск за разширяване изградената мрежа за социални услуги
и тя „не смогва“ да задоволи растящата потребност от грижа и подкрепа.
Както е очевидно, при недостига на ресурси, се очертава решението да се
заложи на мобилността на услугите, на тяхната комплексност, което
допълнително усложнява дейностите по управление и доставка.
Възможностите, които националните политики, стратегии и програми
предоставят чрез националните и европейски ресурси, се ползват под
ограниченията, произтичащи от общинските бюджети. Така слабите страни,
ограничават способността на местните общности да се възползват от тях.
Лостове за позитивно развитие на мрежата от социални услуги,
която се изгради, в посока повишаване на качеството на услугите и
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улесняване на достъпа до тях, могат да бъдат намерени в
партньорства в местните общности и като израз на корпоративна
социална отговорност в средите на местния бизнес. Неизползван
потенциал има и в местния активизъм, и доброволчество в подкрепа на
нуждаещите се от грижа деца и възрастни.
3. Резултати – стратегически теми
Резултатите от проведения стратегически преглед на изпълнението и
анализа на състоянието, в края на предходния стратегически период,
очертава следните стратегически теми:
 Развитие на социалните услуги за деца
 Развитие на социалните услуги за възрастни

Д. Стратегически теми
1. Социални услуги за деца
Главни заинтересовани лица и специфични целеви групи са:
 Децата с увреждания;
 Децата в социално слаби семейства, на самотни или отсъстващи
родители и деца, отглеждани в многодетни семейства;
 Децата с противообществени прояви.
2. Социални услуги за възрастни
Главни заинтересовани лица и специфични целеви групи са:
 Пълнолетни лица с увреждания;
 Самотни стари хора.
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ІV. ВИД И БРОЙ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СЕ ПЛАНИРАТ ДА
БЪДАТ ЗАКРИТИ
На територията на община Панагюрище няма специализирани
институции.

V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Ресурсното обезпечаване е от ключово значение за изпълнение на
стратегията.
Делегираните от държавата на Общините социални дейности се
финансират със средства от държавния бюджет, което се осъществява по
централизиран модел, регламентиран в Закона за социално подпомагане,
ежегодно в Закона за държавния бюджет, Закона за местните данъци и такси
и редица други подзаконови нормативни актове.
Средствата са съобразени със заявените потребности на общините и
размерът им ежегодно се определя с Решение на Министерския съвет.
Общинският съвет има право да допълва финансирането на Държавно
делегираните дейности за сметка на общинските приходи от местни данъци
и такси и други данъчни и неданъчни приходи. По този начин Общините
имат възможност да влагат средства в усъвършенстването и развитието на
социалната система.
Около 55% от услугите, предлагани от Общината, са държавно
делегирани дейности. Разходите за делегираните от държавата дейности се
изчисляват по единни стандарти. Общините имат право да възлагат
изпълнението на делегираните от държавата дейности на лицензирани
доставчици след процедура по подбор, разписана в Правилника за
прилагане на Закона за социалното подпомагане. Това дава възможност и на
неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната система.
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Издръжката за местни социални дейности се финансират от собствени
източници.
Една част от разходите за текуща издръжка, особено за местните
социални услуги, могат да се покрият от установени официално от
общинска администрация такси.
Друга съществена възможност за разкриване на социални услуги
представляват европейските фондове. Финансирането на инвестициите,
свързани с основния ремонт, изграждането на нови обекти за социални
услуги и тяхното оборудване и обзавеждане, ще бъде главно осигурено от
Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ и други Европейски програми, от които Общината
може да получи средства за осигуряване на своята инфраструктура в
зависимост от особеностите на обявените мерки, както и държавно
гарантирани заеми.
Средствата за квалификация и преквалификация на персонала в
социалните услуги могат да се осигуряват в необходимия размер и от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна
програма „Добро управление“ и други програми, като се подготвят проекти
с подходящи обучители.
Осигуряване на средства от частни лица (развитие на социален
бизнес). Намирането на подходящи стимули и база за развитие на такива и
други социални услуги от страна на Общината значително ще облекчи и
ускори развитието на социалния сектор при това на конкурентна основа. С
разкриването на подобни услуги се създават предпоставки за подобряване
на социалната инфраструктура в общината и трайно ангажиране на бизнеса
с решаването на проблемите на общността. Частните заведения, които се
развиват паралелно с държавно-делегираните дейности, могат да бъдат
важен ориентир в ефективното усвояване на и без това ограничените
бюджетни средства, които могат да се насочат към такива сфери, които не
са по никакъв начин привлекателни за частните предприемачи.
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VІ. РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Постигането на набелязаните стратегически и конкретни цели за
периода 2016 – 2020 година ще създадат условия за надграждане на
съществуващата мрежа от социални услуги в община Панагюрище и ще
допринесат за устойчивото подобряване на качеството на живот на
рисковите групи и общности в неравностойно положение.
Промяната в ситуацията ще бъде измервана чрез резултати и
индикатори, които ще покажат напредъка в решаването на
идентифицираните проблеми и разликите при сравняването на ситуацията
към момента на приемането на Стратегията спрямо данните към 2020
година.
Основни индикатори и задачи по отношение на ключови резултати на
изпълнението са:
 Разширен капацитет на мрежата от социални услуги за деца;
 Разширен капацитет на мрежата от социални услуги за възрастни;
 Повишено качество на живот на потребителите на социални услуги;
 Увеличена степен на териториално обхващане на рисковите общности и
индивиди чрез развитие на мобилни услуги;
 Развита и работеща поне една нова услуга за деца и семейства на
територията на Община Панагюрище;
 Повишен капацитет за управление на социалните услуги.
Очакваните стратегически резултати и индикаторите за проследяване
и управление на стратегическото изпълнение, в съответствие с избрания
подход на стратегиране, са представени във формат на БАЛАНСИРАНА
СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ. Този формат осигурява баланс между вътрешните и външните
ключови резултати от изпълнението, баланс между „водещи” и „следващи”
индикатори (показатели) за ефективността му, баланс между материалните
и нематериалните ресурси в негова подкрепа.
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А. Блансирана система от показатели за ефективност на социалните
услуги в община Панагюрище и в Област Пазарджик – B(SC)2
Форматът B(SC)2 на балансираната система от показатели за
ефективност на социалните услуги в община Панагюрище е представен
в приложения. Той е със стандартната структура от доктрината – развити по
четирите направления – Стратегическа карта, Балансирана карта (на
показателите за ефективност) и План.

СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА
Стратегически цели
Главна стратегическа цел: Повишаване качеството на социалните
услуги за деца в община Панагюрище (вж. Таблица 9)
Таблица 9
Развитие на социалните услуги за деца

Направление: Качество и резултати
Стратегическа
карта
 Децата
с
увреждания
 Децата в социално
слаби семейства,на
самотни
или
отсъстващи
родители и деца,
отглеждани
в
многодетни
семейства

Стратегически цели

Показатели за
ефективност
 Повишено качество на  Обхват
на
живот
социалните
 Социална интеграция
услуги
на децата
 Брой
 Коригиране
на
възпитателни
девиантното поведение
производства/мер
 Подкрепа на децата в
ки
семейството
 Брой
деца,
подкрепени
в
семейна среда

Инициативи
 Създаване
система
индикатори
мониторинг
качеството
услугите
 Провеждане
анкети и оценка
степента
удовлетвореност
потребителите
услуги
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на
от
за
на
на
на
на
на
на
на

 Децата
с
противообществен
и прояви

 Оценка на нагласите
в
местните
общности

Управлението на стратегическото изпълнение ще се осъществява във взаимодействие и координация
при обществен контрол от:
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за социално
подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 Община Панагюрище и Общински съвет;
 Областна администрация;
 Областен координационен механизъм;
 Обществен съвет за социално сътрудничество;

Направление: Структури и процеси
Стратегическа
карта
 ДЦДВХУ „Дъга“
 ЦНСТ за деца и
младежи
без
увреждания „Павел
Бобеков“ и ЦНСТ
за деца и младежи
„Закрила“
 ЦОП „Зора“
 Център за работа с
деца на улицата
 Програма „Личен
асистент“ и други
национални
и
европейски
програми
за
предоставяне
на
услугата
 Мерски за закрила

Стратегически цели
 Капацитет
и
териториален обхват
 Увеличаване на квотите
по
националните
програми
 Ефективни мерки за
закрила
 Ефективни
възпитателни мерки










Показатели за
ефективност
Капацитет (вкл.
нови)
Използваемост
Относителен дял
на
повторни
възпитателни
производства/мер
ки
Нарастване
на
квотата
по
програми
Комплексни
услуги за деца
Размер
на
социалните
инвестиции
в
подобряване на
средата

Инициативи
 Откриване на нови
услуги
 Увеличаване дела на
комплексните
социални услуги с
индивидуален
подход към нуждите
на децата
 Обвързване
на
възпитателните
мерки с мерки за
закрила
в
комплексен подход
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 Възпитателни
мерки
Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на структурите и процесите ще се
осъществява във взаимодействие и координация при обществен контрол от:
 Община Панагюрище;
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за социално
подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 Неправителствени организации (НПО);
 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН);
 Областен координационен механизъм;

Направление: Партьорства и ресурси









Стратегическа
карта
Структури
на
Агенцията
за
социално
подпомагане
(АСП)
Структури
на
Държавна агенция
за
закрила
на
детето (ДАЗД)
Община
Панагюрище
Неправителствени
организации (НПО)
Носители
на
корпоративна
социална
отговорност

Стратегически цели

Показатели за
ефективност
 Ефективни
 Участие
на
партньорства
в
общината
в
местните общности на
съвместни
общината
проекти
 Ефективни и ефикасни  Участие
на
проекти и програми за
неправителствени
социални услуги
организации
–
 Развитие
на
съвместни
международни
проекти
партньорства
в  Корпоративна
Европейски съюз
социална
 Развитие на регионални
отговорност
–
партньорства в Южен
инициативи,
централен район
привлечени
средства
и
ресурси

Инициативи
 Сключване
на
партньорски
споразумения
между звена на
Министерство
на
труда и социалната
политика (МТСП),
община
и
неправителствени
организации (НПО)

Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на структурите и процесите ще се
осъществява във взаимодействие и координация от:

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година 98

 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за социално
подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 Община Панагюрище;
 Неправителствени организации (НПО);
 Бизнес организации;

Направление: Хора и компетенции













Стратегическа
карта
Децата
и
младежите
с
увреждания
Децата в социално
слаби семейства, на
самотни
или
отсъстващи
родители
деца,
отглеждани
в
многодетни
семейства
Децата
с
противообществен
и прояви
Компетенции
за
методи и подходи с
използване
на
ресурсите на детето
Използване
на
информационни и
комуникационни
технолигии
за
електронно
управление
на
социални услуги
Мотивация
и
стимулиране
на
персонала

Стратегически цели
 Изграждане
на
капацитет за работа с
деца от специфични
целеви групи
 Придобиване
на
компетенции за работа
с деца в специфични
целеви групи
 Повишена ефективност
на
управление
на
социалните услуги чрез
внедряване и прилагане
на информационни и
комуникационни
технологии (ИКТ) за
управление
 Намалено текучество
на персонала








Показатели за
ефективност
Проведени
обучения
Обучени
служители
Внедрени
системи
Допълнително
материално
стимулиране
(ДМС) – размер
Текучество

Инициативи
 Обучения
на
служители
 Бенчмаркинг/
бенчлърнинг
 Споделяне на добри
практики
и
иновации;
 Консултации
от
водещи
висши
училища
 Допълнително
материално
стимулиране (ДМС)
за
постигнати
резултати
 Растеж на място за
персонала
 Измерване на степен
на удовлетвореност
на персонал
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Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на хората и компетенциите им ще се
осъществява във взаимодействие и координация от:
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за социално
подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 Община Панагюрище;
 Неправителствени организации (НПО);

СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗА ВЪЗРАСТНИ
Стратегически цели
Главна стратегическа цел: Повишеаване качеството на социалните
услуги за възрастни в община Панагюрище (вж. Таблица 10)
Таблица 10
Развитие на социалните услуги за възрастни

Направление: Качество и резултати
Стратегическа
карта
 Пълнолетни лица с
увреждания
 Самотни
стари
хора

Стратегически цели
 Преодоляване
на
социалната изолация
 Повишено качество на
живот
 Улесняване на достъпа
до социални услуги
 Подобряване
на
качеството
на
социалните услуги

Показатели за
ефективност
 Обхват
на
социалните
услуги за:
- Пълнолетни
лица
с
увреждания
- Самотни
стари хора
 Степен
на
удовлетвореност
от
социалните
услуги

Инициативи
 Създаване
система
индикатори
мониторинг
качеството
услугите
 Провеждане
анкети и оценка
степента
удовлетвореност
потребителите
услуги
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на
от
за
на
на
на
на
на
на
на

 Оценка на нагласите
в
местните
общности
Управлението на стратегическото изпълнение ще се осъществява във взаимодействие и координация
при обществен контрол от:
 Община Панагюрище;
 Областен координационен механизъм;
 Обществени съвети за социално сътрудничество;

Направление: Структури и процеси








Стратегическа
карта
Дневен център за
възрастни хора с
увреждания
„Св.
Св. Козма и Дамян“
Услуги
„Личен
асистент“,
„Социален
асистент“,
„Домашен
помощник“ и други
Домашен социален
патронаж
Обществена
трапезария

Стратегически цели
 Капацитет
и
териториален обхват
 Увеличаване на квотите
по
националните
програми
 Превенция
на
настаняването
в
резидентен
тип
социални услуги
 Осигуряване на грижа в
домашна среда
 Осигуряване на грижа
близка до семейната
среда









Показатели за
Инициативи
ефективност
Капацитет (вкл. на  Увеличаване дела на
нови услуги)
комплексните
Използваемост
социални услуги с
Нарастване
на
индивидуален
квотата
по
подход към нуждите
програми
на възрастните
Комплексни
услуги
за
възрастни
Размер
на
социалните
инвестиции
в
подобряване на
средата

Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на структурите и процесите ще се
осъществява във взаимодействие и координация при обществен контрол от:
 Община Панагюрище;
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенция за социално
подпомагане (АСП), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 Областен координационен механизъм;
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Направление: Партьорства и ресурси







Стратегическа
Стратегически цели
Показатели за
Инициативи
карта
ефективност
Структури
на  Ефективни
 Участие
на  Сключване
на
Министерство на
партньорства
в
общината
–
партньорски
труда и социалната
местните общности на
съвместни
споразумения между
политика (МТСП)
областта
проекти
звена
на
Община
 Ефективни и ефикасни  Участие
на
Министерство
на
Панагюрище
проекти и програми за
неправителствени
труда и социалната
Неправителствени
социални услуги
организации
–
политика (МТСП),
организации (НПО)
съвместни
общини
и
Носители
на
проекти
неправителствени
корпоративна
 Корпоративна
организации (НПО)
социална
социална
отговорност
отговорност
–
брой инициативи,
привлечени
средства
и
ресурси

Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на структурите и процесите ще се
осъществява във взаимодействие и координация от:
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
 Община Панагюрище;
 Неправителствени организации (НПО);
 Бизнес организации;

Направление: Хора и компетенции
Стратегическа
карта
 Подобрена
координация,
включително

Стратегически цели
 Изграждане
на
капацитет за работа с
възрастни и стари хора

Показатели за
ефективност
 Проведени
обучения/
обучени
служители

Инициативи
 Обучения
служители
 Бенчмаркинг/
бенчлърнинг
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на

вътрешна
в
в специфични целеви
социалните услуги
групи
 Използване
на  Придобиване
на
информационни и
компетенции за работа
комуникационни
с възрастни и стари
технологии (ИКТ)
хора в специфични
за
електронно
целеви групи
управление
на  Повишена ефективност
социални услуги
на
управление
на
 Обучение
и
социалните услуги чрез
повишаване
на
внедряване и прилагане
квалификацията
на информационни и
 Мотивация
и
комуникационни (ИКТ)
стимулиране
на
технологии
за
персонала
чрез
управление
обвързана
с  Намалено текучество
резултатите
на персонала
система
за
управление
на
човешките ресурси
(УЧР)

 Внедрени
информационни и
комуникационни
технологии (ИКТ)
/система
за
управление
на
човешките
ресурси (УЧР)
 Допълнително
материално
стимулиране
–
размер
 Текучество
 Степен
на
удовлетвореност
и мотивация на
персонала

 Споделяне на добри
практики и иновации
 Допълнително
материално
стимулиране (ДМС)
за
постигнати
резултати
 Растеж на място за
персонала
 Измерване на степен
на удовлетвореност
на персонал

Управлението на стратегическото изпълнение по отношение на хората и компетенциите им ще се
осъществява във взаимодействие и координация от:
 Структури на Министерство на труда и социалната политика (МТСП);
 Община Панагюрище;
 Неправителствени организации (НПО);
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VІІ.
МЕХАНИЗЪМ
ЗА
ПЕРИОДИЧЕН
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПРЕГЛЕД

И

Механизмът за периодичен преглед и актуализиране на Стратегията,
в съответствие с най – добрите практики на управление на стратегическото
изпълнение, включва мониторинг на стратегическото изпълнение и
адаптиране на стратегическото изпълнение.

А. Мониторинг на стратегическото изпълнение
1. Цели и задачи на мониторинга и оценката
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие
на политиките в социалната сфера и особено за дългосрочна интервенция
като Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. Резултатите
от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на Стратегията по
отношение на приоритетните направления и целите, както и за
препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.
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, чрез:
 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:

а) Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за
развитието на социалната среда в община Панагюрище, чрез:
 Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;
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 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.

б) Обезпечаване на текущия мониторинг на изпълнението на
дейностите по Стратегията на общинско ниво, чрез:
 Събиране на информация за обема
осъществяваните дейности / услуги;

и

преките

резултати

от

 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;
 Анализ на резултатите от мониторинга в сравнение със заложените
количествени и качествени индикатори в Плана за действие;
 Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители
на стратегията – доставчици на услугите, свързани сектори и други за
подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

в) Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното
въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна
точка на целевите рискови групи. Оценката обхваща критериите:
 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, спазването на времевия график,
планираните и вложените ресурси;
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 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 община Панагюрище. Оценката на качеството на
предоставените социални услуги се осъществява през призмата на ефекта
върху целевите рискови групи, като се оценяват ползите за
потребителите при задоволяването на техните потребности –
индивидуални и общи за рисковата група;
 Въздействие 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;
 Устойчивост на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и
продължението им след времевата рамка на Стратегията.
г) Да гарантира системното актуализиране на Общинската
стратегия, подобряването на общинските политики 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 от осъществяването на
Общинската стратегия и мултиплициране на натрупания опит в областта.
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В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането
на цялостна Система за мониторинг и оценка, дава реални, практически
ползи за структурите, които изпълнява Стратегията. Препоръките за
промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите
потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка е
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.
Неотменимо задължение във връзка с мониторинга на изпълнението в
предстоящия планов период 2016 – 2020 година, е да бъде избегната основна
слабост и дефицит в системата ни за контрол и управление на развитието на
социалните услуги – а именно общественото участие. От съществено
подобрение се нуждае начинът, по който се упражнява обществен контрол
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги. Съгласно чл.52 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, тази функция във всяка община е възложена на
Обществен съвет, създаден с решение на Общинския съвет. С цел защита на
интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на
обществен контрол следва да се създадат съвети на потребителите на
социални услуги, на техните настойници или попечители по реда на чл.54а
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Тези съвети имат съвещателни функции при осъществяване на
дейностите по предоставянето на социални услуги и също следят за
качеството им, като при констатирани нарушения съветите уведомяват
писмено инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане.
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Б. Адаптиране на стратегическото изпълнение
Адаптирането на стратегическото изпълнение се основава на гъвкавост
по отношение на подходите, методите и средствата при устойчивост на
целите. Проведеният мониторинг, освен придвижването спрямо целите и
тенденциите, дава препоръка и по отношение на повишаване на
ефективността или дори ревизиране на използваните при стратегическото
изпълнение подходи, методи и средства. Цели се повишаване на
адаптивната способност на привлечените към стратегическото изпълнение
публични и частни структури, чрез която да се отговори адекватно и
навреме на динамичните промени на средата. Такова споразумение следва
да е приоритетна задача на отговорни за изпълнението, координацията и
контрола органи.

VІІІ. ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КООРДИНАЦИЯТА И
КОНТРОЛА ОРГАНИ
Реализирането на успешна политика, на подкрепа за уязвимите групи в
общината, изисква координация в действията на институциите на различни
нива. От една страна е необходима координация на институциите на
централната власт, в съответствие с нормативните актове, стратегическите
документи и финансиращите механизми, които определят правилата на
действие. От друга е необходима и координацията на оперативно ниво
между институциите на централно ниво и местните структури (на
централните институции) и местните власти, които отговарят за развитието,
планирането и предоставянето на услугите, и най – накрая ясно и ефективно
партньорство между местната власт и организациите, работещи в
социалната сфера.
Ролята и задачите на Общината, териториалните поделения на
държавните институции, доставчиците на услуги и другите заинтересовани
страни в изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните
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услуги, се определят от техните компетенции, идентифицираните
потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

 Община
Община Панагюрище отговаря за цялостното изпълнение на
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на своята
територия. За тази цел тя разработва, приема и прилага ежегодно План за
развитие на социалните услуги.
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.
Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за
развитие на хората в риск на територията на община Панагюрище, като
комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното
подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда,
водена от интересите и нуждите на групите и хората в риск. 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.

 Роля и отговорности на Общинския съвет
 Обсъжда и приема Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги на територията на общината и годишния оперативен план за
изпълнението й по предложение на кмета на общината;
 Одобрява отчетите за изпълнението на Стратегията за развитие на
социалните услуги иплана за изпълнение на стратегията 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
Общинската стратегия;
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 Взема решения, свързани с развитие на социалните услуги на
територията на общината (откриване, закриване, разширяване,
дофинансиране и други).

 Роля на Кмета на общината
 Организира изработването на общинските Стратегия и Планове за
развитие на социалните услуги на територията на общината и след
съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане 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
Стратегията и на общинския план за развитие на социални услуги;
 След съгласуване с Обществения съвет за социално сътрудничество
представя годишен отчет за изпълнението на плана за развитие на
социални услуги за одобряване от общинския съвет;
 Осъществява годишен мониторинг и оценка на изпълнението 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 областната стратегия.

 Общественият съвет за социално сътрудничество
Общественият съвет за социално сътрудничество е консултативен
орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и
консултация между Община, централни държавни органи и доставчици на
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социални услуги, с цел реализиране на социалната политика в конкретната
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.
За упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с
Решение №35/28.01.2016 година на Общинския съвет е създаден Обществен
съвет със следните функции:
 Съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните
помощи и социалните услуги в общината;
 Съдейства и подпомага разработването на Стратегията, общински
програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и
социалните услуги;
 Съдейства за координиране на дейността по предоставяне на социални
услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално
подпомагане;
 Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с
утвърдените критерии и стандарти;
 Изготвя становища за откриване и закриване на институции за социални
услуги на територията на общината.
Общественият съвет се състои от 9 души, като в състава му са включени
ръководители на социални услуги, представител на дирекция „Социално
подпомагане“ – Панагюрище, неправителствени организации, представител
на Общинския съвет – Панагюрище и служители на Общината, имащи
отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните
услуги.
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 Държавна агенция за закрила на детето
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище е
важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила
на детето и за социалното включване на семейства и общности в риск. В
този контекст Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), оказва
съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на
заложените приоритети и цели на Стратегията. По конкретно ролята на
ДАЗД включва:
 Отговаря за реформирането на специализираните институции за деца;
 Оказва методическа помощ на Общинската 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;
 Издава лицензи на доставчици на социални услуги за деца;
 Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги
за деца и семейства.

 Дирекция „Социално подпомагане“
Дирекция „Социално подпомагане“ на територията на община
Панагюрище провежда държавната социална политика по отношение на
закрила на детето, рехабилитация и социална интеграция на хората с
увреждания и проучване потребностите на населението в общината от
социални помощи и социални услуги.
Предвид основните си функции, дирекция „Социално подпомагане“ –
Панагюрище (с отделите си „Социална закрила“, „Закрила на детето“ и
„Хора с увреждания и социални услуги“), 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.
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 Прави предложения до Регионална дирекция „Социално подпомагане“ за
откриване, реформиране и закриване на социални услуги, съобразно
планираните дейности в стратегията;
 Осъществява сътрудничество между Общинската администрация и
неправителствените 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;
 Дирекция „Социално подпомагане“ работи в екип със специализираните
институции и доставчиците на социални услуги, за осъществяване на
процесите на деинституционализация, реформирането и закриването на
домовете за деца.
 Дирекция „Социално подпомагане“ има отношение към всички заложени
цели в Стратегията и това са задачи свързани с: идентифициране и
насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция;
подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете; насочване на
семействата на деца със специални потребности към дневни центрове и
детски градини за получаване на гъвкава грижа; насочване на
семействата на деца със специални потребности за ранна диагностика и
навременна интервенция; изграждане на връзка между децата, настанени
в социални услуги – резидентен тип и биологично или разширено
семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда; оказване на
методическа подкрепа и съдействие на Центъра за обществена подкрепа
за формиране на мобилни екипи.
 Извършва консултиране и насочване на семейства с деца в риск към
социални услуги; подпомага общината при идентифициране на
нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

 Регионален инспекторат на образованието на МОН
Регионалният инспекторат на образованието отговаря за
координирането и изпълнението на дейностите по Стратегията, свързани с
образованието, като осигуряване на равен достъп до качествено образование
на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016 – 2020 година 113

необхванатите, отпадналите и нередовно посещаващи училище ученици,
интегриране в системата на образованието на децата с увреждания,
отглеждани в семействата си и от специализирани институции, и
контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални
образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно
подпомагане на деца с увреждания и други.
Положителна промяна се забелязва в системата на образованието,
където все по – активно се създават оптимални условия за учене и
интеграция на децата с увреждания и специални образователни потребности
(СОП). Осигурява се достъпна архитектурна среда и се предприемат
образователни подходи за обучение на децата в толерантност и възприемане
от съучениците им с увреждания без към последните да се създава
неблагоприятен микроклимат.
Всички училища имат разработени процедури и изградени екипи на
ниво училище за действие при случай на дете в риск, съгласно
Координационния механизъм за взаимодействие при деца в риск.
Изключително тясно е взаимодействието с Общинската администрация,
обществените възпитатели, Ресурсен център – Пазарджик, дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, отдел „Закрила на детето“,
Центъра за обществена подкрепа, Детска педагогическа стая, дирекция
„Бюро по труда“ – Панагюрище, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(МКБППМН) и други.

 Ресурсен център
Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности –
Пазарджик е държавно обслужващо звено в структурата на Министерството
на образованието и науката. Той е извънучилищна педагогическа структура,
която е в системата на образованието. Функциите на центъра са
консултативна,
образователно-възпитателна,
рехабилитационна
и
координираща. В него се осъществяват дейности по провеждане на
държавната политика в областта на интегрираното обучение, като
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подпомага успешно интегриране на децата и учениците със специални
образователни потребности в общообразователната среда. В община
Панагюрище ресурсният център осъществява дейността си с 4–ма
специалисти.

 Дирекция „Бюро по труда“
Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище, участва в планирането и
изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда
на лица в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани
институции, младежи отпаднали от училище, трайно безработни, със
специално внимание към безработните от етническите малцинства) и мерки
за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в
специализирани институции, деца и възрастни с увреждания, живеещи в
семейна среда). Дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище, извършва
посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел
намиране на работа.
Към дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище е създадена Комисия по
заетост, която подпомага организирането и провеждането на държавната
политика по насърчаване на заетостта и обучението на лица. Комисията е
създадена на основание чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.
При осъществяване на дейността си Комисията по заетост се
съобразява с приоритетите на Общинския план за развитие, както и
националните стратегически документи и националния план за действие по
заетостта.
Основната роля на дирекция „Бюро по труда“ – Панагюрище 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;
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 Разработване на мерки и програми съвместно с Общината за
професионална квалификация и включване на пазара на труда на
възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически
общности;
 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,
неправителствените организации) при прилагането на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Панагюрище.

 Регионална здравна инспекция
Държавната здравна политика на територията на община Панагюрище
се осъществява и организира от РЗИ и Регионален съвет по здравеопазване.
Тяхната роля е свързана с:
 Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за
осигуряване на достъп до качествена здравна грижа за цялото население,
включително за хората в риск;
 Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хората с
увреждания и хора със зависимости, която се използва от дирекция
„Социално подпомагане“ – Панагюрище, за насочване и консултиране на
клиенти в риск;
Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика
на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност;
медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за
техните семейства; разработване на здравно – социални програми за
семейно планиране.
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 МКБППМН
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) лица е орган, който
контролира социално – превантивната дейност на територията на община
Панагюрище, като оказва подкрепа на деца, които се нуждаят от помощ и
взема мерки за тяхната социална защита и развитие. МКБППНМ разглежда
деяния и налага законосъобразно възпитателни мерки. От Комисията се
очаква да оказва подкрепа на родителите и да контролира грижата за децата
от общността.

 Неправителствени организации
Участието на гражданското общество, доставчиците на социални
услуги и самите потребители са важен фактор за реализиране на дейностите
по планиране, управление, изпълнение и контрол на социалните услуги.
Върху това участие във фазата на планиране модерната доктрина на
стратегическо управление в публичния сектор поставя особен акцент. То е
и гарант за съответствие на планираното развитие на социалните услуги с
реалните потребности – бъдещи и настоящи – на потребителите на социални
услуги.
Важна роля в изпълнението на Стратегията играят неправителствените
организации – част от тях 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. С активното участие на неправителствените
организации (НПО) в процеса ще се подобри развитието на
съществуващите услуги, застъпничеството, обучение, партниране в
управление на услуги.
Следва да се отбележи и приносът на Българския червен кръст –
Панагюрище за подпомагане на хората в уязвими и рискови групи.
Социалната политика провеждана от общинската организация на БЧК
и БМЧК е насочена към подобряване на жизнения стандарт и качеството на
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живот, социално подпомагане, обучения и услуги, фондонабирателни
кампании. Панагюрската организация заедно със своите доброволци работи
през последните години и осъществява различни социални дейности за
хуманитарно, парично подпомагане и изхранване на най – уязвимите лица и
деца от общината.
В последните години като важен момент в дейността на младежките
организации се очертава превенцията на социалното изключване на младите
хора в неравностойно положение.
Все по–чести са случаите, в които младежите проявяват съпричастност
към проблемите на хората в неравностойно положение, участват в
съвместни акции и проекти в социалните институции за деца и хора с
увреждания, създават своя политика за превенция на социалното
изключване на младите хора в неравностойно положение.
В община Панагюрище има добре развито представителство на различните
структури и форми на младежка дейност и организации. През ноември 2014
година, след проведени демократични избори, започна дейността си вторият
Общински младежки парламент, с мандат 2014/2016 година, чиято основна
цел е да реализира младежки инициативи и да бъде консултативен орган към
Кмета на общината. Въпреки овластяването на младите хора чрез тази
организация, същата продължава да не бъде достатъчно активен фактор във
формирането на младежка политика.
Съществуват още четири младежки организации – Лео клуб,
Ротаракт клуб, Интеракт клуб, Български младежки червен кръст,
които дават добра предпоставка за конструктивен диалог и работа на
младите хора в община Панагюрище. Дейността на младежките
организации очертава посоката за разработване и реализиране на младежки
проекти, включване в националната младежка мрежа за сътрудничество,
осъществяване на собствени проекти, отговаряйки на нуждите на местната
общност.
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 Местен бизнес, организации на бизнеса
Местният бизнес не е включен в процеса на планиране, но неговите
представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в
Стратегията. За тази цел е необходимо, бизнесът да разграничи стопанските
си интереси от обществените си отговорности. Приносът на местния бизнес
се очертава в някои направления:
 Мобилизиране на бизнеса в публично – частно партньорства за
интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи ЦНСТДМ, за
изграждане на социална инфраструктура, поддържане на сградите за
социални услуги, социално предприемачество;
 Финансиране и съфинансиране на алтернативни социални услуги, които
са от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи,
но са извън кръга на държавното финансиране.

А. Управление на стратегическото изпълнение
Управлението на стратегическото изпълнение се основава на тясната
му връзка с оперативното изпълнение. То се проследява чрез междинните
стойности на набора от показатели (индикатори) и съответствието им с
темпа на подобрение, с който стратегическото изпълнение следва
поставените със стратегията задачи (крайни стойности на индикаторите,
отразяващи ключови резултати от изпълнението).
Стратегическото управление е съвкупност от решения и действия като
резултат от формулирането и прилагането на стратегии, създадени, за да
бъдат постигнати целите на организацията.
Структурата на стратегическия управленски процес се дефинира като
идентифициран поток
от
информация,
анализирана
през
взаимосвързани етапи, с които се цели постигането на определена цел.
Поради това стратегическото управление има следните характеристики като
процес:
 Взаимосвързаност на всички компоненти на процеса;
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 Последователност при формулирането и прилагането
стратегията;
 Резултатите от приложената стратегия, формират базата
бъдещи стратегически решения;
 Динамичност поради постоянното изменение на външните
вътрешните фактори, които влият на взаимносвързаните
взаимнозависими стратегически управленчески решения.

на
за
и
и

Структурата на стратегическия управленчески процес се обуславя от
неговото съдържание. Медийното презентиране на стратегията и
организирането на дискусионни форуми за нейното представяне пред
местната общност, създават възможности за конструктивен диалог и
публична оценка, априори, за степента на социална значимост, поради което
проектът акумулира обществена подкрепа. След приключване
разработването на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
2016 – 2020 година, документът премина предварителен преглед и оценка
на дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, Обществен съвет за
социално сътрудничество и комисиите на Общински съвет – Панагюрище.
Предварителната оценка акцентира върху принципа на съответствието, от
гледна точка на формалните изисквания за успешна реализация на
Стратегията, на основата на наличния капацитет и възможностите на
организацията.
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Етапи в изпълнението на стратегията
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище,
обхваща 5 годишен период, в който се очертават два етапа на изпълнение
(вж. Таблица 11):
Таблица 11
Етапи в изпълнението на стратегията

ЕТАП
Първи етап
Междинна
оценка

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТИ

2016 – 2018 година

Изпълнение на дейностите по
стратегията;

2018 година

Актуализиране
на стратегията

2017 – 2019 година

Втори етап

2019 – 2020 година

 Оценка на постигнатите
резултати и ефекти от
стратегията;
 Планиране на следващия
етап в съответствие със
заключенията
и
препоръките
от
междинната оценка.
Изпълнение на дейностите по
стратегията.

Планът за действие по прилагане на системата за мониторинг и оценка
предвижда разработване и приемане на годишни оперативни планове за
дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнението на
стратегията на база приетите и одобрени от Общинския съвет годишен План
за развитие на социалните услуги, съгласно чл.36б, ал.4 от Правилник за
прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
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ІХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегията за развитие на социалните услуги в община
Панагюрище 2016 – 2020 година е разработена в изпълнение на чл.19, ал.2
от Закона за социалното подпомагане и чл.36б от Правилника за
прилагане Закона за социалното подпомагане и е съгласувана с дирекция
„Социално подпомагане“, Обществения съвет за социално
сътрудничество и всички отговорни институции и неправителствени
организации, ангажирани с предоставянето и развитието на социални
услуги.
Същата е отворен документ и може да се допълва, изменя и
актуализира.

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Обобщена таблица за социалните услуги в
община Панагюрище;
2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Обобщена таблица за планираните социални
услуги в община Панагюрище;
3. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Средства за финансиране на наличните
социални услуги в община Панагюрище;
4. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Средства за финансиране на планираните
социални услуги в община Панагюрище;
5. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - Балансирана система от показатели за
ефективност на социалните услуги в община Панагюрище 2016 –
2020 година за деца;
6. ПРИЛОЖЕНИЕ №6 - Балансирана система от показатели за
ефективност на социалните услуги в община Панагюрище 2016 –2020
година за възрастни;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Услуга
Вид

Потребители
Целеви групи

Капацитет

Съдържание – основни
дейности, фокус на услугата

Териториален
обхват

Местоположение

Статус
(нова или
налична)

УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

 Превенция на изоставянето

Център за обществена Деца от 0 до 18 години в
риск и техните семейства:
подкрепа „Зора“,
необхванати,
делегирана от държавата  Деца
отпаднали и в риск от
дейност
отпадане от училище

 Превенция на насилието и
отпадане от училище
 Реинтеграция на деца

 Деца
жертви
на Панагюрище
злоупотреба, насилие
или експлоатация

50

 Деца извършители на
насилие

 Обучение в умения за град Панагюрище, Налична
самостоятелен
живот
и ул. „Кръстьо
социална интеграция на деца Гешанов“ №5
и младежи от услуги от
резидентен тип
 Консултиране и подкрепа на
семейства в риск

 Деца с увреждане, или
за които съществува
опасност от увреждане

 Оценяване и обучение на
бъдещи и настоящи приемни
родители

 Деца
и
младежи,
настанени в услуги от
резидентен тип

 Обучение
на
осиновители

 Бременни
жени,
родители/законни
представители на дете
в риск

кандидат

 Консултиране и подкрепа на
деца с противообществени
прояви.
123

 Кандидати за или вече
одобрени
приемни
семейства
 Кандидати за или вече
одобрени
осиновители; лица
Дневен център за деца и  Деца и младежи с
увреждания от 3 до 30
възрастни хора с
години
и
техните
увреждания „Дъга“,
семейства
делегирана от държавата
дейност

 Превенция на изоставянето
Панагюрище

24

 Консултиране
 Дневна грижа

град Панагюрище,
ул. „Кръстьо
Чолаков“ №32

Налична

град Панагюрище,
ул. „Кръстьо
Гешанов“ №5

Налична

 Рехабилитация
 Логопедична помощ
 Психологична помощ
 Информиране и обучение
 Специализирани
медицински грижи

и
младежи,
Център за настаняване  Деца
лишени от родителски
от
семеен
тип
за
грижи
и
техните
деца/младежи
без
семейства
увреждания
„Павел
Бобеков“, делегирана от
държавата дейност

Панагюрище

15

 Предоставяне
на
близка до семейната

среда,

 Ежедневни грижи
 Изграждане на умения за
самостоятелен живот
 Осигуряване на здравни и
образователни услуги
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 Други услуги, съобразно
потребностите на децата и
младежите

и
младежи,
Център за настаняване  Деца
лишени
от
родителски
от
семеен
тип
за
грижи
и
техните Панагюрище
деца/младежи
без
семейства
увреждания „Закрила“,
делегирана от държавата
дейност

 Предоставяне
на
близка до семейната
14

среда,

град Панагюрище,
ул. „Кръстьо
 Изграждане на умения за Чолаков“ №31
самостоятелен живот
 Ежедневни грижи

Налична

 Осигуряване на здравни и
образователни услуги
 Други услуги, съобразно
потребностите на децата и
младежите
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ
Дневен
център
за
възрастни
хора
с
увреждания „Св. св. Козма
и Дамян“, делегирана от
държавата дейност

 Възрастни и стари хора
с увреждания и/или
зависимости, както и
техните близки

Панагюрище

20

 Осигуряване на храна, лични
и
социални
контакти, град Панагюрище,
консултации
ул. „Кръстьо
Чолаков” №32
 Задоволяване на ежедневни,
здравни,
образователни,
рехабилитационни
потребности

125

Налична

 Потребности от организация
на свободното време и
личните контакти

Домашен
социален
патронаж
Общинска дейност

Обществена трапезария
„Фонд социална закрила“

 Самотно
стари хора

живеещи

 Деца и възрастни с
увреждания и/или със
затруднения
в
самообслужване,
които имат нужда от
грижа в семейна среда

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
 Изпълняват дейности за
доставка на храна на самотно
Панагюрище
200
живеещи стари хора в град Панагюрище,
и
отдалечени населени места
ул. „Граф
прилежащите
без достъп до услуги
Игнатиев“ № 1
села
 Предоставянето на услуги на
възрастни хора и лица с
увреждания,
съобразно
техните нужди и желания за
подобряване на условията им
на живот, в социално – битов,
публично
–
правен
и
здравословен аспект

 Самотно
живеещи
стари хора и бездомни
лица

Панагюрище
и
 Лица с увреждания
прилежащите
и/или със затруднения
села
в самообслужването,
които имат нужда от
грижа в семейна среда
„Личен асистент“, услуга в
общността по Национална

Налична

78

 Деца и лица с различни
увреждания

 Изпълняват дейности за
доставка на храна на самотно
живеещи
стари
хора, град Панагюрище,
Налична
бездомни, социално слаби пл. „20-ти април“ Финансира
лица, хора с увреждания в
№13
се от фонд
населени места
„Социална
закрила“

 Осигуряване на грижи в
семейна среда за лица,
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програма (към декември
2015 година)

 Стари хора с трайни
увреждания, или с
тежко
здравословно
състояние, които не
могат или са много
затруднени
да
се
обслужват сами

Панагюрище
и
прилежащите
села

6

нуждаещи се от постоянно град Панагюрище, Финансира
обгрижване в ежедневието си ул. „Д-р Лонг“
се
по
Национални
 Трудова заетост на лицето от №3
програми
семейството, което се грижи
година
за
за него
година

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА – ПО ПРОЕКТИ
„Личен асистент“, услуга в  Деца и лица с различни
 Осигуряване на грижи в
общността по
проект
увреждания
семейна среда за лица,
„Нови възможности за
Панагюрище
63
нуждаещи се от постоянно
грижа“ по Оперативна  Стари хора с трайни и
обгрижване в ежедневието си
увреждания, или с
програма „Развитие на
тежко
здравословно прилежащите
 Трудова заетост на лицето от
човешките ресурси“
села
състояние, които не
семейството, което се грижи
могат или са много
затруднени
да
се
обслужват сами

Финансира
се
по
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“
до 29.02.2016
година

град
Панагюрище, ул.
„Делчо Спасов“,
сградата в двора
на ЦДГ
„Брезичка“ – етаж
ІІ

Финансира
се
по
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси“ до

за него

„Приемна грижа“, услуга в  Деца от общността,
общността по проект „И аз
чиито
родители
имам семейство“
временно не могат/не Панагюрище
по Оперативна програма
искат
да
полагат и
„Развитие на човешките
адекватни грижи за тях прилежащите
ресурси“

 Деца, настанени
специализирани
институции

град
Панагюрище, ул.
„Граф Игнатиев“
№1

12

в села

и
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 Отглеждане и възпитание в
семейна среда на дете, чиито
родители нямат възможност
да се грижат за него, чрез
осигуряване на сигурна среда
за развитие и посрещане на
нуждите на детето за
определен период от време

социални услуги
резидентен тип

 Подкрепа на биологичното
семейство

-

 Новородени, за които
няма възможност да
бъдат отглеждани от
техните родители
 Родителите на децата,
настанени временно в
приемно семейство
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31.12.2015
година

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА ПЛАНИРАНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Услуга
Вид

Целеви групи

Потребители
Брой

Център за работа с деца  Деца на улицата,
на улицата
идентифицирани
по Оперативна програма
като неглижирани,
„Развитие на човешките
за
които
е
ресурси“

установена липса на 1
родителска
или
друга заместваща я
грижа и контрол

 Деца, необхванати
от образователната
система
или
отпаднали от нея;
деца, жертви на
злоупотреба,
насилие
или
експлоатация

Капацитет
Териториален
обхват
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Местоположение

Статус
(нова или
налична)

град
Панагюрище,
ЖК
„Оптикоелектрон
“,
ул.
„Олга
Брадестилова“
№19

Нова – 2019
година
Финансиране по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси“

 Превенция
на
попадането на деца на
улицата и отпадане от
училищната система
Община
Панагюрище
и
прилежащите
села

20

 Социална
рехабилитация
и
интеграция на деца,
живеещи трайно или
частично на улицата,
чрез
индивидуална
работа с детето и
неговото семейство
 Семейно
консултиране
подкрепа

и

които

 Медицински
и
санитарно – хигиенни
услуги

и/или

 Ограмотяване
децата

 Скитащи деца
 Деца,
употребяват
инхаланти

Съдържание – основни
дейности, фокус на
услугата
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на

 Обучение
в
родителски умения

други
упойващи
вещества
 Деца, избягали от
дома си или от
специализирани
институции
и
техните
семейства/близко
обкръжение
на
детето
Предоставяне на услугите
„Личен
асистент“,
„Домашен помощник“ и
„Социален асистент“ по
проект „Предоставяне на
интегрирани услуги в
домашна среда в община
Панагюрище“
по
Оперативна
програма
„Развитие на човешките
ресурси“

УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА – ПО ПРОЕКТИ
 Хора с увреждания
 Ежедневна грижа за
хора с увреждания и
 Хора
над
65
хора над 65 години с
години, които са с
Община
75
ограничения
и/или
ограничения и/или 1
Панагюрище
невъзможност да се
невъзможност за
и
обслужват сами
самообслужване и
прилежащите
техните семейства
 Предоставяне
на
села
психологически,
социална и здравна
подкрепа,според
специфичните
потребности
на
човека
в
неравностойно
положение, предвид
индивидуалната
му
оценка
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град
Панагюрище, ул.
„Граф Игнатиев“
№1

Нова – 2016
година
Финансиране по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси“

Предоставяне на услугата
„Приемна грижа“ по
проект „Приеми ме 2015“
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“

 Деца от общността,
чиито
родители
временно
не
могат/не искат да 1
полагат адекватни
грижи за тях
 Деца, настанени в
специализирани
институции
и
социални услуги –
резидентен тип

Община
Панагюрище
и
прилежащите
села

14

 Новородени,
за
които
няма
възможност
да
бъдат отглеждани
от
техните
родители

 Отглеждане
и
възпитание в семейна
среда на дете, чиито
родители
нямат
възможност да се
грижат за него, чрез
осигуряване
на
сигурна
среда
за
развитие и посрещане
на нуждите на детето
за определен период
от време
 Подкрепа
биологичното
семейство

 Родителите
на
децата, настанени
временно
в
приемно семейство
 Деца от 0 до 3 –
годишна възраст
 „Специализирана
приемна грижа“ за:
- деца с увреждания
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на

град
Панагюрище, ул.
„Делчо Спасов“,
сградата в двора
на
ЦДГ
„Брезичка“
–
етаж ІІ

Нова – 2016
година
Финансиране по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси“

- деца, жертви на
насилие
или
трафик
- деца,непридружен
и бежанци
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Вид услуга

Дневен център за деца и възрастни хора с
увреждания
Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания
Център за обществена подкрепа
Дневен център за възрастни хора с
увреждания
Всичко

Капаците
т

Стандар
т

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

24

6089

146136

146136

146136

146136

146136

730680

29

8633

250357

250357

250357

250357

250357

1251785

50

2865

143250

143250

143250

143250

143250

716250

20
123

6089

121780
661523

121780
661523

121780
661523

121780
661523

121780
661523

608900
3307615
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Вид услуга

Център за работа с деца на улицата
Всичко

Капацитет Стандарт
20
20

6950

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

0
0

0
0

0
0

139 000
139000

139 000
139000

278000
278000
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-2020 ГОДИНА
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

BALANCED SCORECARD

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА
ЕФЕКТИВНОСТ
 Обхват
на
социалните
услуги
 Брой
възпитателни
производства/ме
рки
 Брой
деца,
подкрепени
в
семейна среда

КАЧЕСТВО И
РЕЗУЛТАТИ

СТРАТЕГИЧЕСКА
КАРТА
 Децата
с
увреждания
 Децата в социално
слаби семейства,
на самотни или
отсъстващи
родители и деца,
отглеждани
в
многодетни
семейства
 Децата
с
противообществен
и прояви

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ
 Повишено
качество
живот
 Социална
интеграция
децата
 Коригиране
девиантното
поведение
 Подкрепа
децата
семейството

на

на
на

на
в
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ЗАДА
ЧИ
70%
175
броя

1450
броя

ПЛАН
ИНИЦИАТИВИ

БЮДЖЕТ

СОБСТВЕНИЦИ
НА ПРОЦЕСА

 Създаване на Не
е
система
от необходим
индикатори за
мониторинг на
качеството на
услугите
 Провеждане на
анкети
и
оценка
на
степента
на
удовлетворено
ст
на
потребителите
на услуги
 Оценка
на
нагласите
в
местните
общности

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Община
Панагюрище

Обществен съвет за
социално
сътрудничество

Местна комисия за
борба
срещу
противообществен
ите
прояви
на
малолетните
и

непълнолетните
(МКБППМН)

СТРУКТУРИ И
ПРОЦЕСИ

 ДЦДВХУ „Дъга“
 ЦНСТ за деца и
младежи
без
увреждания
„Павел Бобеков“ и
ЦНСТ за деца и
младежи
„Закрила“
 ЦОП „Зора“
 Център за работа с
деца на улицата
 Програма „Личен
асистент“ и други
национални
и
европейски
програми
за
предоставяне
на
услугата
 Мерки за закрила
 Възпитателни
мерки

 Структури
Агенцията
ПАРТНЬОРСТВА
социално
И РЕСУРСИ

 Капацитет
и
териториален
обхват
 Увеличаване на
квотите
по
националните
програми
 Ефективни мерки
за закрила
 Ефективни
възпитателни
мерки

на  Ефективни
за
партньорства
местните

 Капацитет (вкл.
нови)
 Използваемост
 Относителен
дял на повторни
възпитателни
производства/м
ерки
 Нарастване на
квотата
по
програми
 Комплексни
услуги за деца
 Размер
на
социалните
инвестиции
в
подобряване на
средата

 Участие
в
общината

на
в

123
броя
100%
1%

10%
3 броя
100
000
лева

2 броя
2 броя
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 Откриване на
нови услуги
 Увеличаване
дела
на
комплексните
социални
услуги
с
индивидуален
подход
към
нуждите
на
децата
 Обвързване на
възпитателни
те мерки с
мерки
за
закрила
в
комплексен
подход

Държавен
бюджет
Общински
бюджет

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Община
Панагюрище

Европейск
и
и
националн Неправителствени
и програми организации (НПО)
и проекти
Местна комисия за
борба
срещу
противообществен
ите
прояви
на
малолетни
и
непълнолетни
(МКБППМН)

 Сключване на Не
е Структури
партньорски
необходим Министерство
споразумения

на
на








ХОРА И
КОМПЕТЕНЦИИ

подпомагане
общности
на
съвместни
(АСП)
общината
проекти
Структури
на  Ефективни
и  Участие
на
Държавна агенция
ефикасни
неправителстве
за
закрила
на
проекти
и
ни организации
детето (ДАЗД)
програми
за
–
съвместни
Община
социални услуги
проекти
Панагюрище
 Развитие
на  Корпоративна
Неправителствени
международни
социална
организации
партньорства в
отговорност –
(НПО)
Европейски съюз
инициативи,
Носители
на  Развитие
на
привлечени
корпоративна
регионални
средства
и
социална
партньорства в
ресурси
отговорност
Южен централен
район и страната

 Децата и младежи  Изграждане
на  Проведени
с увреждания
капацитет
за
обучения
 Децата в социално
работа с деца и  Обучени
слаби семейства,
младежи
от
служители
на самотни или
специфични
 Внедрени
отсъстващи
целеви групи
системи
родители и деца,  Придобиване на  Допълнително
отглеждани
в
компетенции за
материално
многодетни
работа с деца в
стимулиране
семейства
специфични
(ДМС) – размер
 Децата
с
целеви групи
 Текучество
противообществен  Повишена
и прояви
ефективност на
137

30 000
лева

между звена на
Министерство
на труда и
социалната
политика
(МТСП),
община
и
неправителств
ени
организации
(НПО)

85 броя  Обучения на
50 броя
служители
4 броя  Бенчмаркинг/
100
бенчлърнинг
лева
 Споделяне на
10%
добри
практики
и
иновации
 Консултации
от
водещи
висши
училища

труда и социалната
политика (МТСП)
Община
Панагюрище
Неправителствени
организации (НПО)
Бизнес организации

Държавен
бюджет
Общински
бюджет

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Неправителствени
организации (НПО)

Европейск
и програми
и проекти
Община
Панагюрище

 Компетенции
за
управление
на
методи и подходи с
социалните
използване
на
услуги
чрез
ресурсите
на
внедряване
и
детето
прилагане
на
 Използване
информационни
наинформационни
и
и комуникационни
комуникационни
технологии (ИКТ)
технологии
за
електронно
(ИКТ)
за
управление
на
управление
социални услуги
 Намалено
 Мотивация
и
текучество
на
стимулиране
на
персонала
персонала

 Допълнително
материално
стимулиране
(ДМС)
за
постигнати
резултати
 Растеж
на
място
за
персонала
 Измерване на
степен
на
удовлетворено
ст на персонал
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 2016-2020 ГОДИНА
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА
ВЪЗРАСТНИ
НАПРАВЛЕНИЕ

КАЧЕСТВО И
РЕЗУЛТАТИ

ПЛАН

BALANCED SCORECARD

СТРАТЕГИЧЕСКА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
КАРТА
ЦЕЛИ
ЕФЕКТИВНОСТ
 Пълнолетни лица  Преодоляване на  Обхват
на
с увреждания
социалната
социалните
 Самотни
стари
изолация
услуги за:
хора
 Повишено
- Пълнолетни лица
качество
на
с увреждания
живот
- Самотни
стари
 Улесняване
на
хора
достъпа
до  Степен
на
социални услуги
удовлетвореност
 Подобряване на
от
социалните
качеството
на
услуги
социалните
услуги
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ЗАДА
ЧИ
40%

25%

15%
90%

ИНИЦИАТИВИ

БЮДЖЕТ

СОБСТВЕНИЦИ
НА ПРОЦЕСА
 Създаване на Не
е Община
система
от необходим Панагюрище
индикатори за
мониторинг на
качеството на
Обществен съвет за
услугите
социално
 Провеждане на
сътрудничество
анкети
и
оценка
на
степента
на
удовлетворено
ст
на
потребителите
на услуги
 Оценка
на
нагласите
в
местните
общности

СТРУКТУРИ И
ПРОЦЕСИ

 Дневен център за
възрастни хора с
увреждания „Св.
Св.Козма
и
Дамян“
 Услуги „Личен
асистент“,
„Социален
асистент“,
Домашен
помощник“
и
други
 Домашен
социален
патронаж
 Обществена
трапезария

 Структури
на
Министерство на
ПАРТНЬОРСТВА
труда
и
И РЕСУРСИ
социалната
политика
(МТСП)
 Община
Панагюрище
 Неправителствен
и
организации
(НПО)

 Капацитет
и
териториален
обхват
 Увеличаване на
квотите
по
националните
програми
 Превенция
на
настаняването в
резидентен тип
социални услуги
 Осигуряване на
грижа в домашна
среда
 Осигуряване на
грижа в близка до
семейната
семейната среда
 Ефективни
партньорства в
местните
общности
на
областта
 Ефективни
и
ефикасни
проекти
и
програми
за
социални услуги

 Капацитет (вкл.
нови)
 Използваемост
 Нарастване
на
квотата
по
програми
 Комплексни
услуги
за
възрастни
 Размер
на
социалните
инвестиции
в
подобряване на
средата

 Участие
на
общината
–
съвместни
проекти
 Участие
на
неправителствен
и организации –
съвместни
проекти
 Корпоративна
социална
отговорност
–
140

373
броя
100%
5%

2 броя

 Увеличаване
дела
на
комплексните
социални
услуги
с
индивидуален
подход
към
нуждите
на
възрастните

Държавен
бюджет
Общински
бюджет
Европейск
и програми
и проекти

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Община
Панагюрище

160 00
0 лева

4 броя

1 брой

10 000
лева

 Сключване на Не
е
партньорски
необходим
споразумения
между звена на
Министерство
на труда и
социалната
политика
(МТСП),
общини
и
неправителств
ени

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Община
Панагюрище
Неправителствени
организации (НПО)
Бизнес организации

ХОРА И
КОМПЕТЕНЦИИ

 Носители
на
корпоративна
социална
отговорност
 Подобрена
 Изграждане
на
координация,
капацитет
за
включително
работа
с
вътрешна
в
възрастни
и
социалните
стари хора в
услуги
специфични
 Използване
на
целеви групи
информационни и  Придобиване на
комуникационни
компетенции за
технологии (ИКТ)
работа
с
за
електронно
възрастни
и
управление
на
стари хора в
социални услуги
специфични
 Обучение
и
целеви групи
повишаване
на  Повишена
квалификацията
ефективност на
 Мотивация
и
управление
на
стимулиране на
социалните
персонала
чрез
услуги
чрез
обвързана
с
внедряване
и
резултатите
прилагане
на
система
за
информационни
управление
на
и
човешките
комуникационни
ресурси (УЧР)
технологии (ИКТ
за управление










инициативи,
организации
привлечени
(НПО)
средства
и
ресурси
Проведени
30 броя  Обучения на
обучения/
22 броя
служители
обучени
 Бенчмаркинг/
служители
1брой
бенчлърнинг
Внедрени
 Споделяне на
информационни
100
добри
и
лева
практики
и
комуникационни
10%
иновации
технологии
 Допълнително
(ИКТ) / системи
80%
материално
за управление на
стимулиране
човешките
(ДМС)
за
ресурси (УЧР)
постигнати
Допълнително
резултати
материално
 Растеж
на
стимулиране
място
за
(ДМС) – размер
персонала
Текучество
 Измерване на
Степен
на
степен
на
удовлетвореност
удовлетворено
и мотивация на
ст
на
персонала
персонала
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Държавен
бюджет
Общински
бюджет

Структури
на
Министерство на
труда и социалната
политика (МТСП)
Неправителствени
организации (НПО)

Европейск
и програми
и проекти
Община
Панагюрище

 Намалено
текучество
персонала

на

142

