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ОБЩ ИНСКА СТРАТЕГИЯ
ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ВЪВЕДЕНИЕ:
Социалната политика се променя динамично и във все по – висока
степен е съобразена със законодателството на Европейския съюз в областта
на социалната закрила, борбата с бедността и социалната изолация. Новият
подход в управлението на системата за социални услуги следва възприетия в
държавите членки на Европейския съюз модел и гарантира правото на
достатъчно средства за покриване на основните потребности на различните
социални групи в обществото.
Новата социална стратегия на Правителството набялязва конкретни
политики и действия на Министрерството на труда и социалната политика,
които целят преминаване от пасивна социална защита към активна социална
политика, която ще създаде справедлив социален ред. Конкретните приоритети
са насочването на социалните услуги към най-уязвимите групи: възрастни,
самотни хора, хора с увреждания, деца в риск. Стремежът е преход от
институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и
семейна среда. Социалната защита на хората с увреждания, модернизацията
на
специализираните
институции
за
социални
услуги
и
деинституционализацията на грижите са приоритет в Програма на
правителството. Основен приоритет в приетата с решение на Министерски
съвет Концепция за деинституционализация на специализираните институции
за деца и социалните институции за възрастни хора с увреждания е развитието
на социалните услуги, базирани в общността с цел осигуряване на равен
достъп до ресурсите на обществото за възрастните хора, децата, жените,
хората с увреждания. В този смисъл, извеждането на децата, на хората с
увреждания и на старите хора от специализираните институции чрез
осигуряване на грижи в семейна или близка до семейната среда, както и
намаляването на постъпващите в специализираните институции чрез
предоставяне на социални услуги в общността е приоритет в работата на
дирекции „Социално подпомагане” и Общините. В крайна сметка, развитието на
алтернативните форми на грижа и социални услуги, базирани в общността,
както и на дейностите по превенция и реинтеграция са единствена възможност
за постигане
процеса на реална деинституционализация. Общинската
стратегия за социални услуги е отворена и при необходимист след анализ може
да бъде допълвана и изменяна. Тя очертава начина за подобряване
положението на деца, лица и възрастни с увреждания живущи на територията
на Община Крушари.

ВИЗИЯ:
Промяна в отношението на обществото към децата, лицата и
възрастните с увреждания, тяхната деинститунациолизация и предоставянето
на социални услуги базирани в общността.

СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА КРУШАРИ:
Община Крушари е разположена в североизточната част на Република
България и в съответствие с административно-териториалното деление на
страната попада в област Добрич. Общината се намира в източната част на
Дунавската равнина, състои се от 19 населени места с обща площ 417,5 км2., от
които 276,5 км2. земеделска земя/66,20%/, гори 84 км2./20%/ и основна пътна
мрежа III и IV клас- 0,726 км2. (121 км.) /20%/. Населените места заемат 16,9
км2., а транспорта и инфраструктурата обхващат 2016 дка от територията на
общината. На север граничи с Република Румъния, на изток с Община Генерал
Тошево, на запад с Община Тервел и Община Кайнарджа, област Силистра, на
юг с Община Добричка.
Община Крушари включва 19 населени места, обособени в девет
кметства и шест кметски наместничества. Административен център е село
Крушари.Община Крушари се управлява от Кмет и тринадесет членен
Общински съвет. Промишлеността в общината е слабо развита. Единственото
промишлено производство е шивашкото. В село Крушари работи цех на
“Албена –стил “ АД, в който са заети 21 работници от общината и ЕТ „Денистил”, където работят 6 лица През последните две-три години фалираха
земеделски кооперации, мандра, фурни, мелница. Основен източник на доходи
са дейности, свързани със селското стопанство. Доходите са силно зависими от
климатичните особености на годината. Разчита се на кампанийния
квалифициран и неквалифициран селски труд, събиране на билки, орехи,
вторични суровини. Населението е с ниски доходи и слаба покупателна
способност.
Медицинските услуги се осигуряват от пет регистрирани лекарски
практики. Квалифицирана медицинска помощ се предоставя по график от
специалисти от град Добрич, на базата на споразумение между Община
Крушари и Диагностично консултативен център- ІІ град Добрич.
Броя на социално слабите лица и семейства, зависими от системата на
социалното подпомагане намалява. До месец юни 2006г. 104 лица започнаха
работа по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на
заетост" с работодател Община Крушари. В общината децата се обучават в 3
основни училища и 1 средно общообразователно училище. Общият брой на
децата посещаващи редовно учебни занятия е 580. Броят на отпадналите деца
от училище е 101 деца. 95% от отпадналите от системата на образованието
деца са от ромски произход. В общината работят и 10 детски градини. Броят на
редовно посещаващите занимания деца е 226.
По данни на Териториално статистическо бюро град Добрич към
31.12.2004г. разпределението на населението по община Крушари е
представено в Таблица №1. В колона №8 и №9 е представено процентното
съотношение на лицата в трудоспособна и надтрудоспособна възраст спрямо
общия брой на населението.

Таблица №1
Община

Население
общо

В т.ч.
мъже

В т. ч. Под
жени
18г.

Трудо
способ
ни

Над-трудо
способна
възраст

Крушари

5928

3039

2889

3208

1482

1238

%
трудосп
спрямо
общия
брой
54.11%

% надтрудосп
спрямо
общия
брой
25.00%

По данни на Дирекция “СП” в община Крушари общия брой на регистрираните
деца с увруждания е 97, а лица с увреждания е 152. От тях 18 деца с
увреждания се отглеждат в семейна среда, като 16 деца посещават
образователна институция. Две от Децата настанени в ДДМУИ – Крушари са
редовно посещават СОУ „Хр. Смирненски” село Крушари.
Равнището на безработица в Община Крушари /по данни от Бюро по
труда град Добрич/ за 2005г. е представено в Таблица №2
Таблица №2
Община
Крушари

Регистрирани
безработни
общо:
590

На възраст до
29
години
включително:
184

С продължителност
на регистр. над 1
година:
419

Равнище на
безработица
/%/ :
23.36

Бюджетът на общинина Крушари се формира от собствени приходи и
субсидии от Републиканския бюджет. В Таблица №3 са представени
стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности
общо, и в т. ч. за социални грижи, изразено в хиляди лева за 2006г.
Таблица №3.
Община
Крушари

Разходи за делегирани от В т. ч. за социални грижи
държавата дейности в хил. В хил. лв.
лв.
1678,0
473,2

Състояние на социалните услуги в Община Крушари и
разкриване на нови видове услуги в общността за периода до декември
2007г. :
На територията Община Крушари са развити социални услуги, които
се предоставят извън обичайната домашна среда. Изградени са и
функционират общо две специализирани институции, Дом за стари хора - с.
Добрин и Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – с. Крушари.
През 2005г. е разкрит Дом за стари хора в с. Добрин, община
Крушари. Капацитетът на дома е 25 човека. Към момента няма свободни места.
В дирекция “Социално подпомагане” община Крушари са депозирани 3 молби
от чакащи за настаняване. Институцията се помещава в сграда общинска
собственост, за чийто ремонт и реконструкция са изразходвани 280 000 лв.

Заведението е модерно и предлага отлични битови условия, отговарящи на
Европейските изисквания.
В село Крушари функционира един от най-големите в страната Дом за
деца и младежи с умствена изостаналост от 3 до 18 години. Капацитетът на
дома е 108 места, от които са заети 97. От тях 20 са заети от лица над 20г.
възраст, за които реинтеграцията е неуспешна и предстои процедура по
преместването им в Домове за възрастни с умствена изостаналост. Две от
децата са интегрирани в масово училище в същото населено място. На
основание на Наредба №6/19.08.2002г. за обучение на деца със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания, през учебната 2006
– 2007г. ще бъдат включени 15 деца от ДДМУИ – Крушари разпределени в три
паралелки в СОУ “Христо Смирненски” село Крушари, като ученици в първи
клас. Възможността деца от ДДМУИ – с. Крушари да посещават масова детска
градина не се използва пълноценно, като мярка за социално включване.
Обръща се сериозно внимание на обучение на персонала в
институцията. Част от педагозите се квалифицират в областта на специалната
педагогика. От осем години по споразумение между Община Крушари и
Асоциация за работническо обучение - Дания се провеждат обучителни
семинари, тясно специализирани в областта на работата с деца с увреждания.
Предвид неуспешните опити за реинтеграция на децата в семейна
среда, перспективата е разкриването на защитени жилища или друг вид
социална услуга, покриваща нуждите на децата, навършили 18г. и
същевременно да способства за организацията на независим живот в
общността. Като мярка за успешна социализация на децата със специални
нужди може да се използва и организирането на срещи с техни връстници от
общината чрез изграждането на чувство за уважение към децата с увреждания,
преодоляване на стигмата и социалната изолация от ранна детска възраст.
През 2004г. беше извършена оценка на Дома. Комисията,
извършваща оценяването в заключителния си доклад предложи ДДМУИ с.
Крушари да продължи да предоставя качествена грижа за деца и младежи с
умствена изостаналост. През 2005/06г. със средства на СИФ е извършен
основен ремонт на ДДМУИ на стойност 253 000лв. , който значително подобри
и материалните условия за оказване на качествена грижа в институцията.
За повишаване ефективността на предоставяните социални услуги и
преминаването от институционални грижи към услуги в общността от голямо
значение е реализацията на Националната програма “Асистенти на хора с
увреждания” – дейност “Личен асистент” и “Социален асистент”.
На територията на община Крушари функционира клуб на
пенсионера. Основното му предназначение е да организира свободното време
на хората от третата възраст като форма на подкрепа.
През месец март 2006г. община Крушари е внесла в Социално
инвестиционния фонд към МТСП проектна документация за финансиране на
основен ремонт на сграда, общинска собственост, за разкриване на Домашен
социален патронаж. При евентуална реализация на проекта съществува
архитектурна и функционална възможност Домашен социален патронаж да се
съчетае с Дневен център за възрастни хора. Така ще се създадат предпоставки
за изграждането на комплекс от социални услуги на територията на общината.
Предвид ограничените местни приходи за реализация на подобен проект е
наложително външно финансиране.

ПРИОРИТЕТ:
Гарантиране на равноправното положение на деца, лица и възрастни с
увреждания и преодоляване на изолираността, чрез създаване на условия за
интегриране в обществото.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:









Право на деца, лица и възрастни с увреждания на активно участие в
обществения живот
Право на деца, лица и възрастни с увреждания да бъдат отглеждани в
семейна среда
Право на деца, лица и възрастни с увреждания да бъдат информирани и
да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат
Право на деца и лица с увреждания до качествено образование,
професионално орентиране и подготовка
Безусловен достъп на деца, лица и възрастни с увреждания до
здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация
Право на деца, лица и възрастни с увреждания на отдих, културни и
спортни занимания, духовно и личностно усъвършенстване
Право на деца, лица и възрастни с увреждания на пълноценен,
самостоятелен и обществен живот
Всяка форма на дискриминация, основана на пол, етническа
принадлежност и вероизповедание е недопостима
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

Преодоляване на социалната изолация, чрез създаване на условия за
интегриране в общността в съответствие с желанието и способностите на
децата, лицата и възрастните с увреждания на територията на Община
Крушари.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:


Приоритетно развитие на социалните услуги предоставяни
общността на територията на Община Крушари.



Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания.



Преодоляване на социалната изолация чрез различни мероприятия
целящи социалното включване на възрастните с увреждания.



Проучване на чуждестранния опит и добрите европейски практики,
които се прилагат и взаимстват новите модели според условията, в
които живеем.



Гарантиране правота на всяко дете, лице и възрастен с увреждане да
получи необходимата медицинска помощ и медицински услуги

в



Гарантиране на досъп до качествено образование за всяко дете, лице
с увреждане.



Гарантиране правото на родителите до достъп на информация
относно увреждането на детето и възможностите за лечение и
рехабилитация.



Привличане на партньори при предоставянето на социални услуги .

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
В Община Крушари - на база състоянието на съществуващите
социални услуги и с цел повишаване качеството на живот в специализираните
институции и разширяване на социалните услуги предоставяни в общността, се
определят следните задачи:
o Разкриване на сектор с отделение за лежащо болни към Дом за
стари хора с. Добрин, община Крушари
СРОК: 2008г.
o Изграждане и функциониране на Дневен център за възрастни хора,
като алтернатива на настаняването в специализирана институция.
СРОК: 2007-2008г.
o Изграждане и функциониране на Домашен социален патронаж.
СРОК: 2007-2008г.
o Изграждане на наблюдавано жилище /социален апартамент/ като
алтернатива за независим живот на възрастните с умствена изостаналост.
СРОК: 2009-2010г.
o Подобряване живота на децата, лицата и възрастните с
увреждания в специализираните институции, чрез качествено нов подход и
грижи за тях – обучение на персонала, работа по проекти.
СРОК: 2006-2011г.
o Разширяване на обхвата на НП “Асистенти на хора с увреждания”
компонента “Личен асистент и “Социален асистент”.
СРОК: м. декември 2006г.
o Създаване и изграждане на достъпна среда за децата лицата и
възрастните с увреждания в СОУ „Хр. Смирненски”.
СРОК: м. декември 2007г.
o Промяна в обществените нагласи спрямо децата, лицата и
възрастните с увреждания – посещения в домове, срещи, беседи.
СРОК: 2006-2011г.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Грижата за децата, лицата и възрастните с увреждания е национален
приоритет. Втози смисъл изпълнението на Общинската стратегия за социални
услуги не е ангажимент на определена група от хора, а изискана
съпричастност, отговорност и ангажимент на всички членове на обществото.
Очакваните резултати са:
 Повишаване благосъстоянието на децата, лицата и възрастните с
увреждания живущи на територията но община Крушари.
 Повишаване на информираността на обществото за правата и
проблемите на децата , лицата и възрастните с увреждания.
 Намаляване броя на децата, лицата и възрастните с увреждания в
специализираните институции.
 Достъпни общообразователни детски градини и училища.
 Повишаване на качеството на грижите и услугите за децата, лицата и
възрастните с увреждания отглеждани в институции и в семейна среда
 Настаняване на деца с увреждания в приемни семейства.
 Функициониране на Домашен социален патронаж на територията на
Община Крушари.
 Функциониране на Дневен център за стари хора, като алтернатива на
настаняването в специализирана институция територията на Община
Крушари.
 Функциониране на наблюдавано жилище /социален апартамент/ като
алтернатива за независим живот на възрастни с умствена изостаналост
на територията на Община Крушари.
 Функциониране отделение за лежащи към Дом за стари хора с. Добрин,
община Крушари.

