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КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ  
ОТ 

СТРАТЕГИЯ  
за оптимизация на работа на социални услуги на територията на община Монтана  

в ситуация на криза, причинена от борбата с коронавирус COVID 19  и мерки за преодоляване на 
последствията 

 

Настоящият документ е насочен за подкрепа оптимизация на управлението на услугите в 

ситуация на криза, както и постигане на възможно най-добри резултати за ползватели на 

социални услуги на територията на община Монтана.  

Въведение: 

Община Монтана провежда целенасочена и последователна социална политика в подкрепа на 
всички групи деца, лица и семейства.  Положителна изходна позиция че наличието на добри 
практики и традиции при предоставяне на голям набор от качествени и ефективни социални 
услуги, насочени към подобряване качеството на живот, максимална самостоятелност, 
пълноценна реализация. В последните години работата в социалната сфера се характеризира с 
приоритетно развитие на социални услуги в общността и в посока реализиране на целите на 
Националната политика по деинституционализация.  

Социалните услуги и дейности се разглеждат като мрежа от партньори, които си взаимодействат и 
допълват, за да се постигне реален ефект и ползи за ползвателите. Политиките на социално 
включване обхващат много уязвими общности и деца и лица в затруднено положение, които имат 
нужда от подкрепа. Целта е община Монтана да бъде територия с модерни, разнообразни и 
достъпни социални услуги, отговарящи на потребностите на хората и общностите в затруднение и 
да допринася за тяхната пълноценна реализация и подобряване на качеството на живот. 

I. Целите на тази стратегия са: 

1. Да се оптимизират възможностите за социална подкрепа в момент на криза и да 

се планират мерки за преодоляване на последиците от и след кризата 

2. Да се осигури по-ефективно управление на ресурсите – материални и човешки - в 

социалните услуги на територията на община Монтана 

3. Да се предприемат превантивни действия с цел намаляване на социалните загуби 

и последиците след кризата. 
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Като цяло на територията на община Монтана в резидентни услуги са настанени общи 129 деца и 
лица. За задоволяване на потребностите на ползвателите на услугите работят общо 111 
специалисти. Ползвателите на услугите са деца и/или лица с увреждания, деца жертви на насилие, 
лица с физически, интелектуални и психически затруднения 

Социалните услуги в общността на територията на общината работят с общо повече от 1060 
ползватели, като назначените специалисти за работа са 121. 

II.  Предизвикателства и проблеми: 

 Усилията са насочени към задоволяване на нуждите от хранителни продукти предимно на 

лица над 65-годишна възраст, живеещи сами или с увреждания. Всички продукти и дарения 

са насочени към тях, но това са дарения под формата на продукти, които хората не могат да 

използват, защото повечето лица са били на „готвена храна” от социалния патронаж. 

 Все повече се забелязват проблемни зони при семейства от уязвимите общности. Те имат 

нужда от хранителни продукти и консумативи, които обаче не се осигуряват към момента, 

поради ограничението от мобилна работа на услугите. Специалистите от социалните услуги, 

като ЦОП, консултират семейства по телефон или, ако е възможно, по вайбър. А нуждата от 

реална подкрепа към момента на семействата е много важна. 

 Поради социалната изолация се наблюдава значително увеличаване на случаите на 

домашно насилие. Само за един месец случаите са вече 8 на територията на община 

Монтана. В сравнение с предишния месец случаите се увеличават с повече от 50% 

 Екипите на услугите в общността, които са ограничени от мобилна работа (със заповед на 

АСП, респективно на кмета) не могат ефективно да изпълняват ангажиментите си, поради 

липса на реален контакт с ползвателите, а от друга страна непрекъснато се констатират 

проблеми и затруднения с ползвателите. 

 Все повече деца и семейства ще имат нужда от ефективна психологическа/ терапевтична 

подкрепа особено след отпадане на извънредното положение. 

 Нови групи уязвими лица, които към момента не са обхванати – много от тези, които 

получават социални плащания продължават да ги вземат, но семействата им сега разчитат 

единствено на тях, завърнали се от чужбина и работещи там българи, които ще останат, 

много хора, изпаднали от сивата икономика. 
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Силни страни: 

 В услугите има богата палитра от специалисти – психолози, логопеди, мед.сестри, 
рехабилитатори и други, които могат реално да работят на терен в общностите, както 
например здравните медиатори. 

 В общината е изградена добра мрежа от доброволци в града и селата, а към момента са 
назначени още 30 сътрудници по проекта Патронажна грижа.  

III. Възможности за оптимизиране на социалната подкрепа за уязвими групи: 

– въвеждане на нови подходи за реакция; 
– подобряване на управлението на социалните услуги, включително преструктуриране 
–  достигане до нови аудитории 

1. „Преструктуриране“ на някои от дейности, така че да се даде възможност за:  

 повече мобилна работа и на терен – целта е да се обхванат новите групи, както и да се 

идентифицират възможно най-рано проблемите; 

 нови форми на подкрепа, за да се търсят по-ефективни варианти, включително да се 

запълнят пропуските от миналото. 

2. Подобряване на управлението на действащите социални услуги 

Обществено благосъстояние/ социална закрила: На местно ниво трябва да има оптимизирани 
координация и механизми за насочване, за да може семействата и децата в риск да бъдат 
идентифицирани и насочени към съответните органи за закрила на детето, обществено 
благосъстояние, социални услуги.  
Това може да включва комуникация, обучение и координация между редица отдели, вкл. ОЗД, 
социална закрила, здравни работници на първа линия. Особено внимание трябва да се обърне, за 
да се гарантира, че работниците на предна линия, които могат да влязат в директен контакт с деца 
и възрастни, са запознати и способни да идентифицират признаци на насилие спрямо деца, както 
и домашно насилие, тъй като такива могат да се засилят в извънредни ситуации.  
Социалните работници и всички специалисти, работещи в социалните услуги е необходимо да 
преосмислят начините за работа по случаи – оценка, откриване на риска, подкрепа и 
проследяване чрез редовни телефонни или други виртуални контакти Да се създадат процедури за 
онлайн и телефонен скрининг на сигналите, оценка и целесъобразност на настаняване в грижа, 
разрешение за настаняване и мониторинг. Връзката между родители/детегледачи и деца, за които 
е известно, че са в риск с други хора: – онлайн платформи, дискусионни групи и други телефонни и 
виртуални способи, които могат да намалят изолацията.  
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Насочването към специалист, включително психиатрична и психосоциална подкрепа чрез онлайн 
ресурсите трябва да се преразгледат. Подобряване на възможностите на горещите телефонни 
линии и тези за помощ за деца, за да могат деца, семейства и услуги за грижа да съобщават за 
случаи на злоупотреба и неглижиране. Трябва да се проучат виртуални възможности за 
привличане на приемни родители (чрез радио, онлайн или телевизия), особено насочени към вече 
одобрявани приемни семейства, които в момента не са ангажирани в системата на грижа. 
Семейните връзки и контакти трябва да се модерират дистанционно, а при липса на такава 
възможност и при сериозна нужда да се осъществява на място при спазване на изискванията. 
Осъществяване на работа на терен при уязвими групи. Необходимо е екипите, които осъществяват 
мобилен компонент в работата си да бъдат добре подготвени с необходимите предпазни средства 
– ръкавици, маска, шлем, предпазен костюм и дезинфектанти. При осъществяване на посещение в 
семейство да се спазва необходимата дистанция от 2м. и да се изследват проблемните зони и 
нуждата от подкрепа за семейството. Посещенията да се осъществяват от екип от двама 
специалисти от услугата. 

1. Внимателен преглед на местата за настаняване, и обособяване на места за карантина.  

2. Анализ на работната сила в различните услуги, и пренасочване с оглед пълна заетост на 

работоспособния персонал  

3. Управителите/ ръководителите на всички услуги в Монтана полагат усилия да защитят в 

максимална степен своите персонал и ползватели от риска от вреди, произтичащи от 

COVID-19, и за да го направят, трябва да имат постоянен достъп до информация и ресурси. 

Разработване на първоначалният проект бе осъществено с подкрепата на екипите на Сдружение 

Закрилници, Български център за нестопанско право и Форум Гражданско участие като част от 

инициативата им Вход за граждани, подкрепена от Фонд Активни граждани.  
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