
 

 
 

 
Конференция «Качествени социални услуги за семейства в риск» 

 
       Над 50 участника от 3 общини на Ямболска област се включиха в проведената на 23 юли 
събота конференция на тема “Качествени социални услуги за семейства в риск”. 
Конференцията е част от проекта „ПЪТУВАЩ СОЦИАЛЕН МИКРОБУС”, който се реализира от 
сдружение ЦОПСИ в партньорство с Община Тунджа и Фондация „МОСТ България” – София по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.   
     Конференцията беше откритата от председателя на сдружение ЦОПСИ и ръководител на 
проекта Живко Цирков. Той направи общо представяне на оперативната програма и на схемата 
„Социални услуги за социално включване”. След това започна мултимедийно представяне на 
отделни социални услуги, които се извършват в Ямболска област. Първата презентация беше 
на проекта „Пътуващ социален микробус”, представен от ръководителя на мобилния екип 
Добринка Иванова. Тя посочи кои са основните цели на проекта, реализираните до момента 
дейности и постигнатите междинни резултати.  
     Централно място в представянето на общините зае партньора по проекта Община Тунджа. 
Извършваните социални услуги в нея бяха подробно представени от Йордан Колев. За ролята 
на здравния медиатор като посредник между семействата от ромски произход и екипа от 
специалисти говори Веселина Илиева от с. Хаджи Димитрово. Заместник кмета Станчо Ставрев 
направи анализ на социалните политики и програми, които изпълнява общината и очерта 
възможностите за партньорство между местната власт  и неправителствените организации като 
доставчици на социални услуги.  
     Социалната дейност на община Стралджа беше представена от директора на Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция Живка Иванова. Общо изложение за социалните услуги 
предоставяни от Община Ямбол направи Диляна Петкова. Тя акцентира на факта, че през 
последната година общината е разширила своята социална дейност, а в следващите месеци 
предстои разкриването и на нов тип социални услуги. Поотделно част от социалните услуги в 
Община Ямбол бяха представени от: Атанаска Бонева – директор на Центъра за обществена 
подкрепа „Усмивка”; Зарка Петкова – директор на Дневен център за деца с увреждания „Дъга”, 
Елена Аврамова - психолог в ДСХ и Кръстина Атанасова – председател на Съюза на 
инвалидите в област Ямбол. Социалните услуги за семейства в риск от другите две община на 
Ямболска област – Елхово и Болярово, бяха представени общо от Живко Цирков.  
        Втората част на конференцията беше ръководена от гостите от София, представители на 
други партньор по проекта – Фондация „МОСТ България”. Те поставиха основен акцент на това 
как да използваме някои добри практики, за да подобрим качеството на социалните услуги за 
семейства в риск. Психотерапевтът Мимоза Димитрова запозна участниците в конференцията с 
дейността на Експерименталното училище в Буньой /предградие на Париж/, Център „Примо 
Леви” и Институция за юноши „Вил де Вре”.  В тези центрове се работи основно с деца с 
увреждания, деца с аутизъм и такива, които са жертви на насилие. Доцент Диана Циркова 
представи работата на Фондация „Конкордия” – приют и дневен център за деца от улицата в 
София. Представеният положителен опит за работа с деца в риск във Франция и в София 
предизвика голям интерес сред участниците, които зададоха много въпроси към докладчиците 
и започнаха оживена дискусия. Бяха обсъждани следните сносни въпроси:  
- Кои са реалните потребители на нашите социални услуги; 
- Как да достигнем по-лесно до хората, които имат нужда от нашата подкрепа; 
- Адекватни ли са социалните услуги за семейства в риск на техните реални 
потребности; 
- Как да спечелим доверието на децата и на техните семейства; 
- Спазването на твърде усложнената нормативна уредба и постигане на желаното 
качество на услугите; 
- Мястото на неправителствените организации при предоставянето на социални 
услуги в общините от област Ямбол; 
- Как да изграждаме и съхраняваме висококвалифицирани екипи извършващи 
качествени социални услуги за семейства в риск. 
 
    Конференцията приключи като участниците обсъдиха някои идеи за бъдещата работа в 
социалната сфера и възможностите за сътрудничество между различни институции и 
организации доставчици на социални услуги.  

 


