Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Бяла Слатина
Община
Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)
Название на практиката
Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Наталия Костадинова,
Сдружение "Първи юни"
0915 99002
0893 654 914
Партньорство за предоставяне на услугата
„Социален асистент”
2004 – 2014
11. Човешки права, културно разнообразие и
социално единство.
Услугата „Социален асистент” се въведе в
община Бяла Слатина за първи път през 2004 г.,
когато сдружение „Първи юни” започна да
предоставя услугата по пилотния проект на
МТСП и ПРООН „Социални услуги в замяна на
нови работни места”. Услугата „Социален
асистент” цели задоволяване на ежедневни
потребности, организиране на свободното
време на деца и хора с трайни увреждания или
тежко болни самотни хора, осъществяване на
дейности за тяхното социално включване. На
местно ниво се създаде практика за
партньорство между Община Бяла Слатина,
сдружение „Първи юни”, Дирекции „Социално
подпомагане” и „Бюро по труда” за изпробване,
предоставяне и управление на услугата.
Практиката за партньорство между местни
заинтересовани страни и институции за
предоставяне на социалната услуга се използва
при изпълнението на проекти в тази сфера.
Практиката за партниране включва споделяне
на ресурси, търсене на решения по възникнали
ситуации и проблеми, равнопоставено участие
на представителите на различните институции.
Всеки един от членовете участва със
специфичните за него компетенции, като се
търси решение по конкретен проблем спрямо
възможностите, ресурсите и отговорностите.
Развитието на публично-частно партньорство
между неправителствения сектор, държавни
институции
(Дирекции
«Социално
подпомагане» и «Бюро по труда») и органите
на местното самоуправление (Общинска
администрация) е насочено към предоставяне
на повече и по-качествени социални услуги в

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли, че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

общността. В практиката дирекция „Социално
подпомагане” издирва и прави оценка на
нуждаещите се от услугата лица, дирекция
„Бюро по труда” насочва подходящи за преки
доставчици на услугата лица, Община Бяла
Слатина съдейства с финансови средства и
осъществява контрол върху предоставяне на
услугата, сдружение „Първи юни” участва в
предоставяне на услугата.
- Наредба за предоставяне на услугата
„Социален асистент” – приета от Общински
съвет.
http://www.byala-slatina.com/currentNews-395sdruzhenie_%E2%80%9Epyrvi_yuni.html
http://www.byala-slatina.com/currentNews-393sdruzhenie_%E2%80%9Epyrvi_yuni.html
Договор
Преки участници:
Община Бяла Слатина
Дирекция „Бюро по труда”
Дирекция „Социално подпомагане”
Сдружение „Първи юни”
Целеви групи:
Лица, желаещи да предоставят услугата
„Социален асистент”
Лица, желаещи да ползват услугата „Социален
асистент” и техни роднини
Изградени трайни отношения и постигнато
доверие между институции на местно ниво,
включително и неправителствена организация.
Споделяне на опит и ресурси в полза на хората
от местната общност за разрешаване на
проблеми.
Качествено
предоставяне
на
услугата
„Социален асистент”
Новото в практиката е отварянето на Община
Бяла Слатина за партниране с неправителствена
организация. Партнирането между местна власт
и неправителствения сектор е важно за хората
от местната общност. Отношенията и
разбирането поставят основа за достигане до
по-добри решения за всяка една от страните.
Основата, която поставя практиката по
предоставяне на услугата „Социален асистент”,
е партньорство в истинския смисъл на думата.
Партньорите са хората, които си подават ръка
при решаването на казус и вземане на важни
решения.

Изводи от практиката:
Хората са казали „Две глави мислят по- добре
от една” – партнирането между институции с
различен опит и различни отговорности дава
възможност за по- качествени решения на
проблеми на местно ниво.
Партньорството осигурява прозрачност в
дейността на самите институции, което е един
Изводи и очаквано развитие,
от основните закони в работата на всяка
преодолени трудности и изведени
администрация.
поуки
Партньорството дава възможност за по-добро
познаване и разбиране на дейността на всеки
един от партньорите.
Партнирането само по себе си дава възможност
за изграждане на по - добри цели за
партньорите и за развитие на познание и
положителна нагласа на хората от местната
общност към дейността на институциите.

