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Въведение
През 2010 г. стратегическото планиране се разработи в съответствие с

промените

в

Закона

за

социалното

подпомагане

и

Правилника

за

неговото

прилагане, приети тогава. Актуализирането на Стратегията също е регламентирано в
Правилника за прилагането на закона за социалното подпомагане /ППЗСП/. Отново в
съответствие с ППЗСП, в самия текст на приетата през 2010 г. областна стратегия са
заложени изискванията за нейния периодичен преглед и актуализация.
През м. март 2014 г. беше извършено ново проучване и направен задълбочен
анализ на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и
уязвимите общности в област Монтана, актуализираната е оценката на техните
потребности и възможности за развитие осигуряват необходимата информация да се
идентифицират нови или променят, изведените през 2010 г. приоритети, цели,
дейности и социални услуги в областта като цяло и във всяка община на територията
на областта.
Актуализираният анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област
Монтана обобщава събрана информация и статистически данни от компетентните
институции, за да осигури обективна основа за процеса на планиране, насочен към
подобряване на социалните и интегрирани услуги за рисковите групи в област
Монтана – актуални данни, характеристика и заключения за тенденциите в
развитието на ситуацията и потребностите на рисковите групи в областта.
Актуализираният документ стъпва основно върху Анализа на ситуацията и
потребностите, извършен през 2010 г., който пък от своя страна представлява
обобщение на общинските аналитични доклади. Водещ за настоящия анализ е и
Аналитичният доклад от наблюдението на дейности по организиране и предоставяне
на социални услуги, във връзка с деинституционализацията на децата с увреждания
и наличната мрежа от съпътстващи услуги област Монтана, разработен по Проект
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище” (финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”).
Актуализираният областен аналитичен доклад е разработен от Звеното за
мониторинг и оценка (в основен състав) към Областната комисия за социална
политика, създадено във връзка с Решение на Областния съвет за развитие на
област Монтана (Решение от 29.10.2010 г. за приемане на Областна стратегия за
развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) и на основание на
Решения на Областния съвет за развитие от 20.03.2012 г. за създаване на Областна
комисия по социална политика и за приемане на Правилник за устройството и дейността на
Комисията).

Основният състав на Звеното включва представители на областната

администрация, ГД „Контрол по правата на детето” към Държавна агенция за
закрила

на

детето,

Регионална

дирекция

„Социално

подпомагане”

(РДСП),

Регионален инспекторат по образование (РИО), Регионална здравна инспекция и
Областни

координатори

по

проект

„Развитие

на

системата

за

планиране

и

предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. В разработването на
Документа, активно участваха и местният координатор проект „ПОСОКА:семейство”
за област Монтана, и координаторите по проекти „Детство за всички” и „И аз имам
семейство”. Докладът е финализиран след обсъждане на заседание на Звеното за
мониторинг и оценка.
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Нови услуги в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
област Монтана

Новите услуги, които се включват в Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Монтана са изведени, както следва:



от Общинските годишни планове, разработени в изпълнение на чл. 36б,
ал. 4 от ППЗСП;



от областните координатори по Проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги след обстоен преглед на
резултати от изготвени формуляри за оценка на потребностите на лицата от
целевите групи по операция „Живот в общността” (лица с физически
увреждания, лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост и
лица, навършващи 18г., напускащи институции за отглеждане и възпитание);



от мултидисциплинарният екип по деинституционализация за област
Монтана - на базата на направените оценки на потребностите на децата и
капацитета

на

родителите

и

данните

от

анализа

на

причините

за

настаняванията на деца в ДМСГД, анализа на състоянието на социалните и
здравни услуги в област Монтана, анализа на ресурсите на ДМСГД-Монтана –
проект „ПОСОКА:семейство”.


от дейностите по проекти:



„Детство за всички”;



„И аз имам семейство”;



„Проект за социално включване"към МТСП с финансиране от
Световна банка



от изведени препоръки от UNICEF – клон България.

2.1. Разкриване на ЦНСТ за лица с физически увреждания в Община
Вършец.
Мотиви
-

Гр. Вършец е населено място с уникални климатични и балнеоложки дадености,
които

биха

способствали

за

предоставянето на

качествени

и ефективни

социални услуги за лицата с физически увреждания;
-

На територията на общината няма оценени лица от целевата група, но с
разкриването на ЦНСТ за хора с физически увреждания в гр. Вършец, би могло
да се обхванат нуждаещите се на територията на област Монтана, които към
момента са 13 на брой;

-

Община Вършец разполага и е в готовност да предостави подходящ сграден
фонд за нуждите на операция „Живот в общността”, който се нуждае от
минимален ремонт;

-

На територията на общината има добре развита мрежа от съпътстващи услуги;

-

Общината

разполага

с

квалифициран

човешки

ресурс

/включително

рехабилитатори, кинезитерапевти, физиотерапевти/, необходим за разкриване
на новата социална услуга;
-

Общинското ръководство е мотивирано и изразява готовност да се включи в
операция „Живот в общността”;

2.2. Разкриване на ЦНСТ/Защитено жилище
разстройства в с. Превала, община Чипровци.

за

лица

с

психични

Мотиви
-

На

територията

на

общината

има

2

оценени

лица

от

целевата

група.

Разкриването на ЦНСТ за лица психични разстройства, би могло да обхване
нуждаещите се от този тип услуга на територията на област Монтана;
-

Липсата на социални услуги за лицата с психични разстройства на територията
на област Монтана ги лишава от подкрепа, наблюдение и обгрижване, от
социална интеграция. Нуждаещите се от подобен вид услуги лица са обречени
на социална изолация, което е сериозен психологичен проблем за тях и техните
близки;

-

Община Чипровци разполага и е в готовност да предостави подходящ сграден
фонд за нуждите на операция „Живот в общността”, който се нуждае от
минимален ремонт;

-

На територията на общината има добре развита мрежа от съпътстващи услуги;

-

Общинското ръководство е мотивирано и изразява готовност да се включи в
операция „Живот в общността”;

-

В областната стратегия, през 2010 г. е предвидено изграждането на 2 бр.
защитени жилища за лица с психични разстройства на територията на община
Чипровци с капацитет 2 х 10 места. Едно от жилищата е предвидено за лица,
изведени от ДВХПР – с. Говежда, общ. Г. Дамяново. Фокус на услугата е
предоставянето на подслон и ежедневни грижи, изграждане на умения за
самостоятелен живот, социални, здравни и образователни услуги в зависимост
от нуждите на потребителите.

-

Предвид близостта на ДВХПР - с. Говежда, община Г. Дамяново, чиито капацитет
е запълнен, а чакащите за настаняване там са към 70 лица, новоразкритата
услуга би могла да поеме изведените от там лица.

2.3. Дневен център за възрастни хора, гр. Берковица.
2.4. Здравен медиатор, община Брусарци.
2.5. Клуб на хора с увреждания, с. Септемврийци, община Вълчедръм.
2.5. ЦРСИ, с. Копиловци, община Георги Дамяново.
Капацитет 20 места за деца и лица с различен тип увреждания; лица с
различни заболявания, които ще ползват социални услуги, свързани с извършване
на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за
социално включване.
2.6. Хоспис, с. Георги Дамяново.
Медико-социална услуга за лица, нуждаещи се от продължително медицинско
наблюдение,

поддържащо

лечение,

специфични

грижи

за

лица

с

хронични

заболявания и медико-социални проблеми, рехабилитация, физиотерапия.
2.7. Център за ранна интервенция на уврежданията, гр. Лом.
Социална услуга в общността по проект. Одобрено проектно предложение по
„Проект за социално включване"към МТСП с финансиране от Световна банка.
Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността
сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез подобряване на
готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за
формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се
ограничи

и

предаването

на

бедността

между

поколенията.

Подпомагане

на

физическото и психическото здраве на децата от 0 до 7 год. от рискови групи в
община.

2.8. Рехабилитационен център, с. Медковец.
2.9. Дневен център за стари хора, с. Расово, община Медковец.
Комплекс от дейности: предоставяне на храна; здравна профилактика;
организиране на занимания по интереси; провеждане на беседи, дискусии; честване
на рождени и именни дни; културни мероприятия, целящи подобряване качеството
на живот и интегриране на самотно живеещите хора в обществото.
2.10. Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Железна, община
Чипровци.
Капацитет - 20 места. Комплекс от социални услуги, свързани с извършване
на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално
обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за
социално включване.
2.11. Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3години – община
Монтана.
2.12. Семейно-консултативен център – община Монтана.
2.13. Център за ранна интервенция – община Монтана.
2.14. Център за майчино и детско здраве - община Монтана.
2.15. Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с потребност от
постоянни здравни грижи със заместваща грижа - община Монтана.
2.16. Синя стая – гр. Монтана.

№

Дейност

Населено място

Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на
социалното изключване и изолация
Обща цел 1 на Направление 1: Да се създадат условия за ранна интервенция и
предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация и изключване на
индивиди и групи, включително подкрепа на общности и семейства с деца в риск.
Специф
ична
цел 1.1.

Разширяване на мрежата от социални услуги във всички общини в областта
за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра
грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и
индивидуално развитие.

1.1.2.

1.1.2.6.

Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции
Монтана
Център за ранна интервенция и превенция в гр. Лом
Община Лом
Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години, гр.
гр. Монтана
Монтана
Семейно-консултативен център, гр. Монтана
гр. Монтана

1.1.2.7

Център за ранна интервенция, гр. Монтана

гр. Монтана

1.1.2.8

Център за майчино и детско здраве, гр. Монтана

гр. Монтана

1.1.2.9.
1.1.4.

Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с
гр. Монтана
потребност от постоянни грижи със заместваща грижа, гр.
Монтана
Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и
от деца в цялата област и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и
трафик

1.1.4.2.
Специф
ична
цел 1.2.

Синя стая, гр. Монтана
, гр. Монтана
Създаване на нови социални услуги в общността, които ще развиват и
подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

1.2.1.

Предоставяне на подкрепа на роднините и близките, които са поели грижата
за отглеждането и възпитанието на дете
Център за социална рехабилитация и интеграция
гр. Берковица
Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Железна,
с. Железна,
община Чипровци
община Чипровци

1.1.2.4.
1.1.2.5.

1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.5.

Рехабилитационен център, с. Медковец

с. Медковец

1.2.1.7.

гр. Монтана

1.2.1.8.

Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години, гр.
Монтана
Семейно-консултативен център, гр. Монтана

1.2.1.9.

Център за ранна интервенция, гр. Монтана

гр. Монтана

1.2.1.10.

Център за майчино и детско здраве, гр. Монтана

гр. Монтана

1.2.1.11.

Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с
потребност от постоянни грижи със заместваща грижа, гр.
Монтана
Разширяване на капацитета на ЦОП – Берковица – 50 бр
Разширяване на обхвата на ЦОП – Берковица, включване на
община Вършец

гр. Монтана

1.2.1.12.
1.2.1.13.
Специф
ична

гр. Монтана

гр. Берковица
община
Берковица и
община Вършец
Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните

цел 1.3.

услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

1.3.1.

Подкрепа към родителите с цел превенция на изоставянето на деца с
увреждания и намаляване на настаняването на деца с увреждания в
специализирани институции
ЦСРИ, с. Копиловци, община Георги Дамяново
с. Копиловци,
община Георги
Дамяново
Хоспис, с. Георги Дамяново
с. Георги
Дамяново

1.3.1.5
1.3.1.6.
1.3.1.7.
1.3.1.8.

с. Медковец
гр. Монтана

1.3.1.9.

Рехабилитационен център, с. Медковец
Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 години, гр.
Монтана
Семейно-консултативен център, гр. Монтана

1.3.1.10.

Център за ранна интервенция, гр. Монтана

гр. Монтана

1.3.1.11.

Център за майчино и детско здраве, гр. Монтана

гр. Монтана

1.3.1.12.

гр. Монтана

1.3.1.13

Специализирана резидентна грижа за деца до 7 години с
потребност от постоянни грижи със заместваща грижа, гр.
Монтана
ЦСРИ, с. Железна, община Чипровци

1.3.1.14

ЦСРИ

Специф
ична
цел 1.4.

Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата в риск за социално
включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

1.4.1.

1.4.1.2.
Специф
ична
цел 1.5.
1.5.1.
1.5.1.5.

гр. Монтана

с. Железна,
община Чипровци
гр. Берковица

Подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, деца с противообществени
прояви, деца правонарушители, деца извършители на насилие, деца
употребяващи наркотични вещества
Монтана
Синя стая, гр. Монтана
гр. Монтана
Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните
услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания.

Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в
цялата територия на област Монтана
ЦСРИ-по общини
Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Железна,
с. Железна,
община Чипровци
община Чипровци

1.5.1.6

ЦСРИ, с. Копиловци, община Георги Дамяново

1.5.1.7.

ЦСРИ

1.5.1.8.

Хоспис, с. Георги Дамяново

Специф
ична
цел 1.6.

Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и
реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора
със зависимости и/или, живеещи под прага на бедността.

1.6.1

Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на
последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни
Здравен медиатор
Община Брусарци

1.6.1.7.

с. Копиловци,
община Георги
Дамяново
гр. Берковица
с. Георги
Дамяново

Специфична цел 1.7. Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на
условия за спокоен и достоен живот на старите хора.
1.7.1.
1.7.1.8.
1.7.1.9.
1.7.1.10

Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за
спокоен и достоен живот на старите хора
Разкриване на Дневен център за възрастни в гр. Берковица
гр. Берковица
Дневен център за стари хора, с. Расово, община Медковец
с. Расово, община
Медковец
Дневен център за възрастни, с. Замфирово, община Берковица

с. Замфирово,
община
Берковица

Обща цел на Направление 2: Да се ускори процеса на деинституционализация,
посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността
Специф
ична
цел 2.4.

Закриване и трансформиране на съществуващите специализирани
институции за деца.

2.4.3.

Трансформиране на ДДЛРГ – гр. Берковица

2.4.3.6.

Разкриване на преходно жилище за деца

Специф
ична
цел 2.6.

Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до
домашната за хора с увреждания и стари хора.

2.6.1

Резидентни услуги за стари хора

2.6.1.5.

Разкриване на ЦНСТ за лица с физически увреждания в община
Вършец
Разкриване на ЦНСТ/ЗЖ за лица с психични разстройства в с.
Превала, община Чипровци
Разкриване на ЦНСТ за лица в община Берковица
Хоспис, с. Георги Дамяново

2.6.1.6.
2.6.1.7.
2.6.1.8.

гр. Берковица

Вършец
с. Превала,
община Чипровци
гр. Берковица
с. Георги
Дамяново

