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Бяла Слатина
Ралица Искренова
директор ОП "Пазари и социални дейности",
0893612157, op_psd.bsl@abv.bg
Създаване на ползотворно сътрудничество и партньорство
между ОС на БЧК Враца и Община Бяла Слатина при
реализиранe на социални инициативи
от 2009 г. до момента
11. Човешки права, културно разнообразие и социално
единство.
В община Бяла Слатина през последните 4-5 г. се
създаде ползотворно сътрудничество между Общинският
съвет на БЧК и общинската администрация. То се изразява
в реализиране на следните полезни инициативи за уязвими
групи от населението на общината:
Работа по проект „ПИОПВХЛТП” с възрастни
доброволци от гр. Бяла Слатина с цел преодоляване
изолираността на възрастното население в община Бяла
Слатина и създаване на механизъм за ресоциализация в
обществото, чрез включването им в обществения и
културен живот на общината.
Основните цели на проекта са:
 Подпомагане на възрастните хора за излизане от
социалната им изолация;
 Създаване на нови и/или укрепване на изградените
вече социални връзки (контакти);
 Предаване на нематериални културни ценности на
следващи поколения.
 Надграждане на познанията и умения в помощ на
уязвимата част от обществото;
 Помощ на възрастните хора сами да определят
нуждите си и мерките за обезпечаването им.
Чрез този проект може да се подобри качеството на
живот, чрез засилване чувството на полезност и лична
удовлетвореност у възрастните хора, да се подсили
усещането им, че са потребни и достойни, пълноправни
членове на съвременното общество, както и да се въвлекат
хора, представляващи местната власт и бизнеса в
подпомагането на уязвимите възрастни хора.
Основните дейности по проекта са:

 Домашни посещения и оказване психо-социална
подкрепа на трудно-подвижни възрастни хора от екипите
по самопомощ;
 Посещения на деца с увреждания и възрастни хора,
настанени в специализирани институции и работа с тях.
 Фондонабиране и подпомагане на уязвими групи от
двете общини, в които се работи по проекта;
 Застъпнически кампании за разрешаване проблеми
на възрастните хора в общността;
 Споделяне и взаимстване на добри практики от
групи възрастни хора, работещи по проекта в други
области на страната.
За постигане на резултатите важна роля имат
партниращите по проекта институции и организации. В
лицето на Община Бяла Слатина ОС на БЧК намира добър
партньор не само в този проект, но и в различни социалнопомощни програми на организацията.
Примери за подпомагане на уязвими групи хора са
организираните и проведени 2 кампании за първото
полугодие на 2014г. През м. април са набрани средства за
подпомагане с хранителни пакети на възрастни хора в
тежко материално положение, живущи в гр. Бяла Слатина.
За тази фондонабирателна кампания бе каса в сградата на
Общината, а със събраната сума – закупени хранителни
продукти за възрастни хора. През м. май са набрани
средства за подпомагане на пострадалите при пожар в с.
Бъркачево.
По време на празничните дни по повод 100годишнината на град Бяла Слатина възрастните
доброволци на БЧК в Бяла Слатина по покана на
общинската администрация бяха включени в програмата с
различни участия.
През 2012г. след разговори с БЧК и председателя на
пенсионерския клуб в града за нуждата от помещение за
периодични сбирки на възрастните хора, общинското
ръководство предостави помещение за ползване от
пенсионерите в центъра на града.
През 2013г. на семинарно занятие, възрастните хора
изведоха няколко проблеми, а именно: Недостъпност на
пешеходните места в града за хора с двигателни проблеми;
Липса на отопление в клуба на пенсионера; Необходимост
от медицинско лице за периодични посещения в
пенсионерския клуб. За кратко време проблемите бяха
решени от ръководството на общината и ОП „ Пазари и
социални дейности“
През 2010г. в Бяла Слатина беше създаден и клуб на

Български младежки Червен кръст (БМЧК) „Ръка за ръка”.
БМЧК е доброволна младежка организация, която е
неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи
към Международното младежко червенокръстко движение.
Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством
своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК
приобщава децата и младите хора към хуманитарните
ценности и принципи, работи за намаляване на социалната
и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за
подобряване на благосъстоянието им и насърчава
толерантността и не дискриминацията, уважението към
различията и културното многообразие.
Още от самото начало клубът на БМЧК „Ръка за ръка”
Бяла Слатина създава партньорски отношения с
общинската администрация, благодарение, на които
акциите, кампаниите се осъществяват успешно. За всички
свои мероприятия, свързани със социално-помощната
дейност младите червенокръстци се радват на подкрепата
от страна на местната власт. По отношение на здравната
просвета, БМЧК организира и провежда своите акции с
превантивна цел в центъра на града и в училищата. Такива
акции са например организирането на изложби и ателиета
на открито, провеждане на обучения и здравни беседи. От
голямо значение е оказването на съдействие на младите
доброволци при организирането и провеждането на
кампаниите по безопасност на движението.
От 2008г. стартира проект на БЧК "Разпределение на
храни от интервенционни запаси на ЕС". Хранителната
помощ се разпределя на различните целеви групи.
За изпълнението на проекта в община Бяла Слатина,
Общината осигурява ежегодно помещение – склад за
съхранението и разпределението на хранителните помощи,
както и доброволци от Общината за раздаването на
помощта. За трудно подвижните хора, Община Бяла
Слатина осигури превоз.
На 01.12.2012г. в Бяла Слатина стартира проект на БЧК
в
партньорство
с
МТСП,
Министерство
на
здравеопазването и Швейцарски червен кръст "Домашни
грижи за независим и достоен живот". Проектът обхваща
възрастни хора над 65годишна. възраст с хронични
заболявания и/или трайни увреждания с доход до 300 лв. на
член от семейство. Проектът предоставя интегрирани
здравни и социални грижи в домашна среда на 100 лица от
гр. Бяла Слатина и част от населените места в Общината.
Община Бяла Слатина осигури безвъзмездно ползване на
офис за мениджъра и персонала до приключване на
проекта, както и съдействие при набиране на потребители.
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Възрастни хора с трайни и/или хронични заболявания на
над 65 годишна възраст с доход до 300лв. на член от
семейство;
Преки участници, партньори и
Лица и деца с увреждания;
целеви групи
Лица в пенсионна възраст;
Лица на месечно подпомагане по реда и условията на чл.
9 от ЗСП
 Подпомагане на възрастните хора за излизане от
социалната им изолация;
 Създаване на нови и укрепване на изградените вече
социални връзки (контакти);
 Предаване на нематериални културни ценности на
следващи поколения.
 Надграждане на познанията и умения в помощ на
уязвимата част от обществото;
 Помощ на възрастните хора сами да определят
нуждите
си и мерките за обезпечаването им.
Постигнати резултати.
 организирането на изложби и ателиета на открито
 провеждане на обучения и здравни беседи
 Предоставяне на интегрирана услуга от здравни и
социални грижи на 100 лица с трайни и/или хронични
заболявания на възраст над 65 години
 Постигнато дълготрайно сътрудничество
 между общинска администрация и БЧК при
реализиране на различни инициативи в полза на
населението на общината
Въвеждане на нов модел комплексна услуга от здравни
и социални грижи по проект "Домашни грижи за достоен и
независим живот"; Осигуряване на превоз и извозване на
хранителната помощ по проект "Разпределение на храни от
интервенционни запаси на ЕС" на трудно подвижните
Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика? лица.
С
проект
„Повишаване
информираността
на
Моля, пояснете.
обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране
за техните права” (ПИОПВХЛТП), пилотния проект се
създават стабилни групи за самопомощ от възрастни хора с
използването на съвместен подход.
Добрата съвместна работа между ОС на БЧК Враца и
Изводи и очаквано развитие, Община Бяла Слатина допринесе за реализирането на
преодолени
трудности
и много проекти и инициативи насочени към уязвимите
изведени поуки
групи на територията на общината.

