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Препоръки на областно ниво 

Направените проучвания за осъществяване на граждански мониторинг и оценка на 

политиките на местно ниво за планиране и предоставяне на социални услуги, изводите 

и анализът дават основание за отправяне на няколко основни препоръки с оглед 

повишаване на възможностите за участие на населението и повишаване на 

съответствието и ефективността на услугите за хората, към които са насочени. 

На първо място е необходимо анализирането на потребностите да вземе под 

внимание реалните нужди на хората по места, например демографските проблеми, 

безработицата и бедността са само предпоставки, от които произтичат различни групи 

проблеми и потребности. За да се осигури тази информация би следвало да се направи 

сериозно допитване на хората относно това, което им е потребно. 

На второ място планирането би следвало да отразява тези потребности и да се 

ориентира гъвкаво към услуги, които да създават възможности за общностите да 

живеят и функционират съвместно. Например повече ДЦ, подкрепа на пенсионерски 

клубове, читалищни дейности, услуги в общността, но не от резидентен тип за деца и 

семейства биха повишили възможността за задържане на хора в малките населени 

места, пък и пак ще осигуряват заетост. 

На трето място, хората трябва да участват в планирането с мнения и предложения. 

Поради ниското ниво на гражданска активност в страната, обаче за да се осигури това 

е необходимо да се предлагат алтернативни форми и дейности, които да активират 

местното население да работи за благополучието на общината и населеното място. 

Освен това, поради опасността от псевдоучастие е необходимо тези мнения да се 

вземат пред вид при планиране на услугите. 

На четвърто място, населението и потребителите трябва периодично да се информира 

по подходящ начин какво се случва със социалните услуги, какви са тенденциите, 

политиките и разбира се постигнатите резултати. Това информиране следва да обясни 

и евентуални проблеми пред разкриването на услугите, което хората са предложили 

или поискали. 

На следващо място, услугите трябва да събират данни, а планиращите да ги 

анализират с оглед мониторинг и проследяване на предоставянето на услуги, за да 

може да се промени планирането, ако е необходимо. 
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На последно място, всяка услуга, респективно общината за всички услуги, трябва да 

следи за това дали се постигат целите им и какви са резултатите за потребителите. В 

случай че се констатира несъответствие между поставените цели и постигнатите 

резултати или липсата на промяна в качеството на живот, би следвало да се направи 

промяна в предоставянето на услугата. 

Препоръки към община Белоградчик 

На първо място, осигуряване на активно участие на населението чрез допитване в 

периода на анализ на постиженията от изпълнението на общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги и анализ на потребностите.  

На второ място осигуряване на достъп до услуги в общността в общината за деца в 

риск, сред които деца от бедни и уязвими семейства и деца с увреждания. 

Иницииране на разкриване на услуги по превенция на изоставянето. 

На трето място е необходимо да се разшири обхвата на услугите в общността за 

възрастни хора, чрез комбиниране на възможностите на социалните услуги и 

пенсионерските клубове. 

На четвърто място, осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на 

работещите в социалните услуги с фокус индивидуална оценка на потребностите и 

планиране на интервенциите с участие на потребителите. 

На пето място, създаване на предпоставки за работа и подкрепа на семействата на 

настанените в резидентни услуги деца и млади хора, чрез обучение на персонала, 

супервизия и професионална подкрепа. 

Препоръки към община Бойница 

На първо място, осъществяване на анализ на местните потребности с участие на 

населението за идентифициране на нужди и възможности за задоволяване. 

Събирането на информация може да се осъществи под формата на фасилитирани 

срещи и обсъждания. 

На второ място, развитие на услуги в общността, които да отговорят на тези 

потребности и да бъдат с дневен и консултативен характер за предотвратяване на 

рискове, водещи до социално изключване и алтернативна семейна грижа. 
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На трето място, екипите на наличните услуги трябва да бъдат обучавани и подкрепяни 

с цел повишаване на възможностите за индивидуален подход, участие на 

потребителите и използване на наличните ресурси за повишаване качеството на живот 

на настанените в резидентни услуги. 

Препоръки към община Брегово 

На първо място, осъществяване на анализ на местните потребности с участие на 

населението за идентифициране на нужди и възможности за задоволяване. 

Събирането на информация може да се осъществи под формата на фасилитирани 

срещи и обсъждания. 

На второ място, развитие на услуги в общността от дневен и консултативен характер, 

които да осигурят обвързване на грижите за възрастните с интегрирани услуги за 

тяхната цялостна подкрепа. 

На трето място, повишаване капацитета на професионалистите, които предоставят 

услуги с оглед прилагане на индивидуален подход и осигуряване на възможности за 

социална интеграция на потребителите в максимално възможна степен. 

На четвърто място, използване на положителните практики в общината за организация 

и функциониране на резидентни услуги и развитие на подобни модели и в другите 

резидентни услуги. 

Препоръки към община Видин 

На първо място, осъществяване на задълбочен анализ на потребности на местно ниво, 

чрез допитване до населението и идентифициране на ключови потребности за 

разкриване на услуги в общността и преструктуриране на наличните.  

На второ място, диференциране на услугите за общината и тези, които биха могли да 

работят на областно ниво, тема която трябва да се адресира и на областно ниво. 

На трето място, осигуряване на възможности за развитие с предимство на услуги с 

интегриран характер за деца от общината, чрез преструктуриране на наличните услуги, 

които не работят с пълен капацитет. 

На четвърто място, развитие на капацитета на професионалистите относно 

предоставяне на индивидуална подкрепа и ориентация към силните страни. Това 

може да се осигури както чрез обучения, така и пред регулярна супервизия.  
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На пето място, развитие на модели и прилагане в практиката на услугите в общността 

на семейно-ориентиран подход, работа с цялата семейна система с оглед развитие на 

умения и постигане на независимост и интеграция на цялото семейство. 

На шесто място, регулярно събиране и анализ на данни относно промените и ефектите 

от ползването на услугите, оповестяване на тези данни и промени, ако се налага по 

отношение на процеса на предоставяне. 

Препоръки към община Грамада 

На първо място, провеждане на анализ на местните потребности чрез допитване и 

обществено обсъждане с цялото население. 

На второ място, развитие на услуги с общностен и интегриран характер, които да 

позволят на възрастните хора да останат в домовете си, но да получават необходимата 

им подкрепа. 

На трето място, анализ на потребностите на семействата с деца, планиране и 

разкриване на услуга в общността за подкрепа и дейности, съобразно тези 

потребности. 

Препоръки към община Димово 

На първо място, провеждане на анализ на местните потребности чрез допитване и 

обществено обсъждане с цялото население. 

На второ място, целенасочени усилия за планиране и разкриване на услуги в 

общността с мобилен характер за семейства с деца в риск. 

На трето място, увеличаване на възможностите за участие на потребителите в анализа 

на качеството на предоставяните услуги, информиране на общността относно тези 

резултати. 

На четвърто място, целенасочени усилия за повишаване капацитета на 

професионалистите да предоставят подкрепа индивидуално ориентирана към 

потребностите и силните страни на потребителите. 

Препоръки към община Кула 

На първо място, анализът на местните потребности в община Кула трябва да се 

извърши на база на колкото е възможно по-изчерпателно проучване сред 
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населението. Добре би било анализът да приключи с обществено обсъждане, след 

което да се отчетат и интегрират постъпилите мнения и предложения. 

На второ място, да се развият и да се разшири обхвата на услугите за възрастни в 

домашна среда, които към момента са недостатъчни особено с оглед липсата на 

домашен социален патронаж. Въпреки централизираният характер на тези услуги, 

общината може да работи за тяхното индивидуализиране спрямо потребностите на 

съответния потребител. 

На трето място, създаването на дневни услуги за възрастни, тъй като такива липсват в 

община Кула. 

Препоръки към община Макреш 

На първо място, коректното идентифициране на местните нужди е първа стъпка за 

тяхното задоволяване. Това може да стане чрез изчерпателно допитване до 

представителите на рисковите групи. 

На второ място, подобряване на съществуващите понастоящем услуги в домашна 

среда, чрез повишаване на квалификацията на персонала и адаптиране на услугите 

към нуждите на всеки потребител. 

На трето място, развитие на капацитета на местният пенсионерски клуб и превръщане 

в общностна услуга с дневен характер. 

Препоръки към община Ново село 

На първо място, в община Ново село планирането на социалните услуги трябва да 

стъпи върху внимателен анализ на потребностите, който следва да се осъществи чрез 

включване на населението и обратна връзка от рисковите групи. 

На второ място, развитие на капацитета на консултативната услуга за деца да работи 

със семействата в риск. Изнасянето на ЦОП извън сградата на бившия дом също е 

препоръчително. 

На трето място, необходимо е увеличаване на капацитета на услугите за възрастни, 

най-вече на тези в домашна среда. 

На четвърто място, повишаване капацитета на професионалистите, които предоставят 

услуги с оглед прилагане на индивидуален подход за да се повиши качеството на 

живота на потребителите. 
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На пето място, развитие на модела на резидентните услуги за деца с включване на 

компонентни за реинтеграция и социална интеграция. 

Препоръки към община Ружинци 

На първо място, осъществяване на анализ на местните потребности с участие на 

населението за идентифициране на нуждите и възможностите за задоволяването им. 

Събирането на информация може да се осъществи под формата на срещи и 

обсъждания. 

На второ място, поради големият брой деца е необходимо развитие на консултативни 

услуги за деца и техните семейства, както и услуги с дневен характер съвместно с 

училищата. 

На трето място, повишаване капацитета на професионалистите, които предоставят 

услуги с оглед прилагане на индивидуален подход за да се повиши качеството на 

живота на потребителите. 

На четвърто място, развитие на услуги за възрастни хора с консултативен и дневен 

характер за сметка на настаняване в резидентни услуги. 

Препоръки към община Чупрене 

На първо място, коректното идентифициране на местните нужди е първа стъпка за 

тяхното задоволяване. Това може да стане чрез изчерпателно допитване до 

населението и представителите на рисковите групи. 

На второ място, разширяване на обхвата на услугите в домашна среда и/или 

разкриване на дневни услуги, за да се удовлетворят нуждите на местните хора.  

На трето място, намаляване на настаняването на потребители от цялата страна в 

услугите от резидентен тип. Ако е необходимо трансформиране на сградите в такива, 

които да предоставят общности дневни услуги. 

На четвърто място, повишаване капацитета на професионалистите, които предоставят 

услуги с оглед прилагане на индивидуален подход и осигуряване на възможности за 

социална интеграция на потребителите в максимално възможна степен. 


