
доклм
зл дЕйносттд нд пллнл зл рдзвитиЕ tlд социдлнитЕ услуги зд 20, ? юдинл в

ОБЩИНА ВЪРБИrЦ

Резrоме
спстемаm за моцtfторипг и оцеяка е кJIючов !,lЕсц)умевт за развпме ва поJштики и

прграмй В социмната сфер. Освовяата цеlI на мониториигli е анФrцз Еа сиryацgяга и
оцепка па постигнатяте резултати в сьответствие с предмрятелrtо поставеrlгте цепи,
осяовЕа задача па моrluториЕm е да се следи и измервal постигrlt{ето на зможеяиIЕ цели и
фсtсгивпостта яа общиЕскаm стратегпя за соци&.lли услуги в хода яа вейfiата реапвацця.
В резулmт на осъществяван!ФI моЕrгориЕг могат да се н!шрzlмт своевремевuи коркции в
ЕаtIиfiа на взпъляепrе ца статегEllеская документ,

Въведевце
Щелите на извършеНото набJIюдеЕие цр€З отчетциrl период в годlцIпия моЕrторIлЕгов

док,JIад саj
- обратяа връзка от цепевите групи и прекят€ лотебите.,Iи за вIlда и качесгвото ва

предосЕlвяяите услуги;
- пряко Еаблюдеltие яа методите и EarццtTe $а текущото изпмвение на

планираttгге дейЕосм;
- степеlrта яа йзпыпlевпе ва sремевrtя график яа дейвосм и рФулташ;

ПрЕор}петцгIе целеви фупи, кьм Kottтo са яасочеяи соцr,lалЕит€ услуп,l й черм за
соцIrаJlно вкJiючваllе в община Въфица са:

- деца в риск и техЕгtе семейgrв4
- деца и лица с увl,ехдашя;
- ca,\loтllo живсещи сmрц хора;
_ хора в неравяостойЕо положевие

извършепrt деrlносrrr цо мовпторпlfг яа llзпъJIIIепttето на стратегиятд
През 2017 годипа са наблюдаваяя сrедЕпте соцЕllrпlи услуги It дейцосги: личея

ас стентt приемва Фгжа, домatшеll соцпмен пац,оlrаж, сътрудник социа]ш, деfuости и
сОциални работвиlцl кьм СКЦ, кдсю сLlсдва:
Личеtt sсltсrепт:
По лреrг ,,Подкрпа за достоеu )l<ивот" по оп ,,рчр" ср€дпо за 2017 годиIrа 127
потребитела, от които б са полагапи грижа за деца с увреждапия.
Краmко опuсамtе: Повишазаве качеството яа )lсllBoт Еа деца Il възрастаи с увреждаЕшI ц
на тея<ко болни Са_ltiотни Хора, обекг на програмата, тез цодобряваяе достъпа им до
социаrви услуги; нам,чtява!lе броя па лицата с ррех{давия в спсциалrзирмите
институцлй и създаМве ва условия за тяхкото социaLпяо вклюLване,
осиryряване на грижи в семейЕа среда ва .qяца, цDкдаещи се от тIосгояяво обгрижваве в
ежедяевието си, като успорсдво се осичlрям заетост да дицето от семейството, което rо
обгрихiъа иrrи па д)Jпr бдизки лица.
Прrlемна rрпжа:
Брой вастмеяи деца_ 2.
Краtпко oпucattue: Полаrаtlе на грижв за деца
осиryрява среда блпзка до семейнатil.

от 0 до 18 годишна възраст, като се

.Щомашен соцпалеrr патроша.,rс:
Краmко опuсапuе: В курртеН комшrе(с ВъфЕца е разположея ДОмашев социаrен
патрояФк, коf,то през 20l7 година с обслужваJl 825 -1ица в неразЕосюйво положеЕие,
Дейfвостта сс развим по проект ,,Осиг)?яваяе на топъл обяд в обцияа Върбица'' по
ОперагивrIа uроlра]ча за хравп и/иJlи освовно \lатериаJIно подпомаrаве ttа ltай-



нуждаещите се лица , Операцлý 'Осиryрrваяе на топъл обяд 2оI6-вGO5FморOO|з.002кьм АтеЕция социаJltlо подпомаmце, като пьрвонаrицlrо стартира 
'ОбществеrrатаrЕзария l" в ýдяrга ца домашев соцпдIев пацювlt]iк Еамrpillц се в сгрaцата на

полIlкдив ката в гр.Въфица с капацитет ва потебитещfте от З00 rлаца, в последствяе се
ра]крива втора ,,Общеетвепа трamезария 2" яамираща се в K)4(rUITa па рестора}aтсмm част
на вилд ,,ЕделваЙс" в КК - Въфица с капацитет от 525 поI}ебитеJrи, Ь 0l uоември 2017
годиЕа с подлисац aшекс между община Върбиrrа и дгеяцяя засоцпаqво llодпомапше се
обедияяват кrr(яите в ,,обществена традезария'' на алрес вкlхвяm s сградаm Еа ,Дом за
отдrтх" в кк-Върбица и обслрtФа 825 потребители от всички 

"чЪ*"по *""* nu
т9рLtторията ла обципа Върбица. За прпготвявето Еа хрмата еа аяmжирапr 8 лrца
ломоlцея пе;lсоям. Като ме}кф/ тях са домакия, гл!шец готмч: медш]tt{нско лице и
помощпик в K].a{!!Jt,

За разноса Еа храната lrо ,lасеJlеЕите места са аяга)кирши трима шофори с три
а.Еrомобила.
Мешmо включва първо.второ и хляб,

Обчlесгвената тралезария обслужва _пича от сле.шmе целеви гр)пи:
_ Jlица и семеиствЕl на Meceltrto подпомaц.:цtе по реда и условията па sл.9 от

правилпrка за првлаrаrrе ца Закова за социФтaо подцомапu{е;
- Ляца с доказаяа лппса на дохо,шl r блцзм, ко!{то да се грпжат за тях;
- самотто х!{веещи лпца лолучаваrци мипимzиви пеItсtlи - за осиrурителен cтlDk и

възраст: за ипвалидвост; яaюrlедственй певсии; пенсии] несвързапи с тудова дейЕосг;
- Безломнв.

Разtuся се разнообразпа mпла xpllla Ilо вспIки васеJIеци меaта яа територrrяIа ца обItияа
оъIюяца. а лицата в невъзможвост да си получат хрaшаm порадп мошепо здрirвословlJо
състоялие и_пя cтapocтl хрмата се прсдоставя по допrовеrе на потребителите.
па лицата в&lючени като лотфmеJIи по проеrта се осиryряват допьлвителпо съдействие
3а достьп до здразни, образователпи и соцпatлtlи услуги за деЙстващаm Статегrrя за
периода от 20l б - 2020 година.

_ Съвмесrва дейqост Еа общЕяа Въфяца със Семейяо-консултативеrt цеЕгьр:прблемйте, коlrто 
_са llдеЕтифЕцпраяи в процсса ва раьота осяовво са неумепието

свързаllо с fiяския образователен сmтус за самостоятеrцо вклочване в соцаалпата сфера.
често самите родители ва децата са с виска или почти яикaква Фамопlост, лйпсat tia
квалифякацпя и пе счmат образовавието за цеяност. Част от децата са със СОП,
родителmе яе осъзвlват това, което е причина част от тях да са извъЕ образомте,шаm
систе1\€. cтpe'eжbj чрез р|вговоР с рдителите дя им се помоIъе за устацовявztl,е tIа
проблеilа и съдействие от gьответвите компетевтни ивстиryции, Голяма част от
родйтел!{те са c_Iflrcкa зд)авна култура и не }wеят да пладrrрат бря ва деца в семействотоп за том се работИ За здршЕото им ограмотявalне чраз вмючваlе в ttроФама ,,СемеЙЕоплitяиране". Ограпичеяите финавсови възмо)iоrости, ltиските зФlлати от коgго следва ичесmта смяиа на местожителстDото създават несиг}?на и Еездрава среда за децата.постояннаm миграция на семейството l,t qисkата степев на образованост са пречка засоциilлиза,циllта на децата.

С.'Iсд шlтеgзивнага работа със семействата се яблюдава развитйе в полоr(mеJIва
яасока Еа социалциТе им умения. Родrrелите успrват да се справrг с базисвите )А{еru!я на
децата си.

предоgтавяне lra подкрепa ва ползвtт€лtt чрез програмrt през 20l7 годfiпаПрограмите са работсщи п отвореви за пlюмянаt което позволям rъвкавосг за рабоm я
"_1.у,lY:т.::* удовлетворяЕаrrе потребностите на деца и род!.теJш, а пмевцо:llpozpaыa li ,,Ма\&ша заниммвя.^
Itелева ерупа .. Родлтелй и деца О_ l 5 голиял.



I!епu u заdачu: Развиваяе ва рленяя на Iюдите.jImе за отглеrцaше яа децатs, Еоввш{rване
на здравна,lа кулryра. начян за обtцува}tе с институциите.
lеуите за Фупова работа се подсказват от catмllтe ролители по въпроси свързали с - fiисма
до институiви, здравето ла детето! съветlt за добро rюдителстваяе и др.
Проaроr!а 2: ,,Свегът около мен..
IlercBo zpyla : !еца от 6- 12 aодтпцна възраgг
Целu u заOачu: Повишаване },меяията ва децаm за общуваке, сьздамне на предстlви за
природея, соtпllцеп свят и обцество.
Чрез въвличаяегО пм в игровЙ сптуации да ги мотцвираме! стЕмулпраме ll rrасьрчим да
разIърват творческия си потеRцим. По врме па работа В ателиега са идеrrплфициlвни и
допълнитq!ните поT рсбности на децата-
оргаяизирмето на атслЕеmта и предоставяяето ва свободЕо прострatrgгво създ!ва
възможност за развиваяе llа творческите умеви' у децата и усвоявlшего fiа rtови знrrввя.
чрез играта ла откриват вови з{шознаяства, обмеtrят иЕформация, развиват въображеgие и
тм,lят.
Пpozpolta 3: ,, leuaTa имат праваl.
Ile.'teBa zрупа _ Учеянци от 5 до 8 клас
I-|elu u заdачч: ,Ща запозваем децаm с техпите права и отговорЕости з€!писаrtи в
Коfiвевцияm на ООН за праваm Еа детего
програ.чата се прове}кда в учллищата под формата на беседи , прсllевтацлu и ролевr ЕгрЕ.
Про?рм|а 4: ,,НавцrJи и умеIlия в личаата хигяеЕа'!
при работа gа терев се установrв4 че децата от уязвимите семейства нямат изграJIеtlи
хигяевни вавиqи, жиаеят при лоши бшови ус.Iовия> чесm в долtа лилсsа течаща вода,
което налохи въвФкдаItето и првеждапе,го па тази лрограма.
ItezeBa zрупа: !еw от 3 до l3 годиви
Це.,tu u заdачu,. Ра3ширявале крагозора на децата за лред!4ети свързZши с ]lичвма хпгиепа
и сьздаване нд хигиевви навицu.мотивираве и сmмулlц)аяе за сьздzlмfiе на устойtмви
хигиенни Е€вцци чрез игри, забазлеIirrя и беседи.
Програмата се ре.цизира спеIп&пни оборудвни ателиета в гр.Върбйца и с.Бяла река,
кьдето при гоJUL\Iа част от децата липсват е.ltементФllи позвания. павиця и у!lеЕяя з,t
поддържаяе }!а Добра личпа хигиена. Чрез използването Еа нaгледяи материlrл, децаm ло
достъпев начин се запозIltца с пrатери€ияте за поддърж;lве яа хигиена. При провеr(дмето
на прогрФrаm за активво включване Еа децата в дейпостите се използват итрови пол(од,

Работа Dо случап п оцелкд ва семсйствдта
при оценка фокусираяа върху семейството се ацгаraсира 1цлото с€мейсво в обсьждаIlе на
фаmори, копто оказват влцяние върху сигурността на децата п тrхЕото б.qагосъстояние,
задачата е да се на)^lи ltовече за сеItействотоl както и да се аflгажира семейството,
акjrючително и децатц в определяне па техяrте пуrци. При оце!rка lia случай се
преNlиfiава през следните етatпи:

l. Събираrе на ипформация- кои са членовет€ на семейството, хор4 KoI{To са ва,кяи за
сеýtейството въпреки, че яе са рднЕни.

2. Проблемът на сеilейството/ детето_ к,къв е пробде!rът на детЕто иltri семейството.
каква епоред семейството е причината за това. има л,l tl-rteЕoBe иа семейството с
различЕо миевие по въпроса, кога се лоявиха з:l първи път проблемите, кахво оце
се е сл)лIило в жrIвота Еа детето и семейството по това време, кой е бил засегкат от
прюблемите ва детето и rсar<l rcrr<вя решенrя са били опитаяи, какво е участието ва
социмrtите сл}*(би, сьдебни, учиrп.lщlти сrужби в работата с деIеrо и семейството,

3, Сеrrейство- силни страЕи и стесиращlt фактори.
какви са салвитс страяи ва семейството- качества с които семейството сс гордее,
Дава се въз!,lожност яа сеvейството да разк?Dке исторяrта си от своя гледва Totaм.



какви са стресиращите Фаrсгори - безработица, бездомЕосг, ниско образомвве,
миграция, gJиковй тудвоqrи, болеств, смърг в семейgгвото, развод ц лоtди
отношекия мея(ду сълрузи.

4. ИдевтифЕцирме ва индивидуЕtлнгIе и семейItите tгркш - взясЕямве на разJIllка
мфкду irр(да я услуга - Ilапр. с€мейqгвотО казва, че I'ма Еужда от юридIlческо
ковсулп{ране е важво да се разбере па кои нуяди ще отговорв то.
Тук вrпючва, том коsго семейството и еклпа смятат, че е F)Dкяо зада сс постиmат
резуmатя и цели опРеделеrtи преди това_ Ако екt{па идентrфацйра Еуrк,lц! l(оито не
са посочеви от семействmо, се ипформира семейството,
Избират се най- яалежащите Ермtr ]а заПоrlмtlе ва Ероцесý -,ще пrм 'IpIr Ir)rKJlц.

Иятензпвяост па подкрепата
Най- голям е лрчевТьт tla мпоюдетните семеЙства с които работата продьjтлаsа Прв тл(
с.лrlаите не се прик.rlючваТ тья като се случsат непрекъсчаm п!юмеви от ,x(tJIпtIBo
есI8стао. Често яrколко семеЙстм в родствеяа връзка обгтават една и сьща кьща. Децата
от тези семейства са ЛишеIlи от сйсгвеяа стм и личяо простравство.
при мобиляа работа се ваб.людава едиrI рдiтел, който полаm грижи за отглеждмеm ца
децата. Таква сепtейства се яуждаят от повече подкрепа, която вIоlюttм лqrcки хрми,
ковсумmrвп за отглекцаве Ёа детето, храцитеJIяи пакети.
семейства сьс здрaвосдовни проблеми на родителите r,rли децаm порадЕ ,Iяпса на
фипаясови средстм се HaJtam често да бълат прцдруц*ltяи до леr€р - сllециалист,
сьдействие до ТЕJIК, иtlстsтуццц, а в някой сJD.чах подкрепа с храЕа в д!ехи.


