
СОЦИАЛНА РАБОТА – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

(НА ПРИМЕРА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН)ФлексиПро



Задачи: 

1. Определяне на състоянието и
предизвикателствата в развитието на
социалната работа в европейски и
национален контекст.

2. Определяне на регионалните
особености в развитието на социалната
работа в област Плевен. 

3. Изследване влиянието на
регионалните особености върху работата на
социалните работници с деца в риск.

4. Определяне на насоки за
подобряване на социалната работа с деца
в риск в област Плевен.
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Обект на изследване е социалната работа.

Предмет на изследването са регионалните
особености в развитието на социалната
работа с фокус децата в риск.

Целта на изследването е подобряване на
социалната работа в област Плевен при
отчитане на регионалната специфика.

Хипотеза: Регионалните особености оказват
влияние върху развитието на социалната
работа посредством характеристиките и
потребностите на клиентите.



Управлението на системата за социално подпомагане, която осъществява
значителна част от социалната работа у нас, се урежда освен от този закон и от
Закона за семейните помощи за деца, Закона за защита, рехабилитация и
социална интеграция на инвалидите, Закона за закрила на детето, Семейния
кодекс и други правилници и наредби.
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Изводи от първа част
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1.Насърчаването на заетостта и повишаването на качеството на
образованието, придобиването на нови професии и квалификации
са основни и ефективни социални мерки, за да се върнат хората на
пазара на труда.

2. „Системата за социално подпомагане има за цел намаляването на
негативните ефекти от бедността ... и идентифициране и премахване
на причините за възникването на необходимост от социални
помощи… Това схващане е залегнало в основата на модерните
концепции за предназначението на системите за социално
подпомагане – оказване на целева помощ, която да помогне на
бенефециентите да разрешат своя проблем.“

2. Воденето на активна социална политика е насочена основно към
социалните групи: трайно безработни, семейства с деца и хора с
увреждания.
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Социални услуги на територията на област Плевен
Функционират резидентни услуги ЦНСТ

за деца и младежи с увреждания и
ЦНСТ за деца и младежи без

увреждания

Община Плевен - ЦНСТ– 3 бр./ с общ капацитет
40 / за деца и младежи без

увреждания и 2бр. ЦНСТ за деца и младежи с
увреждания / с общ

капацитет 28 /;

- Община Пордим – 2 бр. ЦНСТ за деца и
младежи с увреждания / с общ

капацитет 28 места /;

- Община Червен бряг – 1 бр. ЦНСТ за деца и
младежи с увреждания / с

капацитет 14 /;

- Община Долни Дъбник – 1бр. ЦНСТ за деца и
младежи без увреждания /с

капацитет 8/.

В подкрепа на старите хора, които живеят
сами и основно са в отдалечени и малки
населени места в областта се предоставят

различни социални услуги
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- „Домашен помощник“;

- „Домашен социален патронаж“;

- „Личен асистент“;

-„Социален асистент“

- обществена трапезария.

С децата работят и от Центровете за обществена
подкрепа, Детска педагогическа стая, сдружение
„Център Отворена врата“ за деца жертви на
насилие и трафик с гореща телефонна линия,
предоставят се дневни и почасови услуги за деца
с увреждания, дейности по осиновяване и
настаняване в приемни семейства.



ИЗВОДИ ОТ
ВТОРА ЧАСТ
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1. “Социалната работа като
професия и практика зависи от
действащите политики. 
Независимо от протичащите
реформи в България рамките на
социалната работа и капацитета
на всяка институция се
определя от централната
администрация, но социалната
работа се осъществява основно
чрез структурите на местното
управление.“

2. Социалната работа като
професия и практика трябва
ежедневно да доказва
ефективност и ефикасност.“
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Готовност на родителите
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Консултации със специалисти
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Различни подходи и варианти за интеграция
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Връзка с други институции

да да, често много рядко не



ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

Социалните работници
диагностицират конкретни
социално-икономически
проблеми при деца в риск
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Съществува необходимост
от предоставяне на
социални услуги

Социалните работници
работят в екип

Работниците в социалната
сфера имат нужда от
допълнителни обучения

Социалните работници си
взаимодействат с
неправителствените
организации и гражданите
като инструмент за
постигане на общи цели

Социалните работници си
взаимодействат с
неправителствените
организации и гражданите
като инструмент за
постигане на общи цели



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ФлексиПро ООД


