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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв./с. Брод, община Димитровград      Дата: 29.09.2015 год 

 

Дискутиран проблем/тема: Социална изолация и социални  помощи 

 

Описание на проблема: В населеното ни място има няколко възрастни хора, които не могат да се обслужват сами. 

Te са изолирани, тъй като не могат да ходят и нямат връзка с обществото. Други пък знаят за съществуващите 

социални помощи, но не знаят  критериите  за получаването им. В селото живее психично болна жена с умствено 

изостанал мъж, която се нуждае от настаняване в психиатрично заведение, а той в старчески дом. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: На срещата присъства 

служителката от „Социално подпомагане” – Димитровград – Мария Станчева, която ни запозна с видовете 

социални помощи, отпускани от държавата, кой има право да получава еднократна помощ, кой целева и кой 

месечна. Предостави ни таблица с праговете на доходите, чрез която ясно се вижда кой отговаря на критериите 

за социални помощи.  

Живка Иванова даде за пример Данчо Стайков, който е умствено изостанал и има нужда да бъде настанен в 

социален дом. Минка Делчева не беше съгласна с назначаването на асистенти на инвалидите,тъй като майка й е 

инвалид, а тя ако стане асистент, трябва да обслужва още един човек. Иринка Величкова изрази мнение, че 

социалните помощи не се разпределят правилно, дават се на определени хора, които са си прехвърлили имотите 

на децата си и нямат нищо им се отпускат помощи, а има кой да се грижи за тях. Предложи се от Кирилка Димова 

на някои възрастни хора, които нямат близки, да се назначи социален патронаж. За психично болна жена, която е 

и агресивна бе предложено да се настани  в старчески дом, защото няма кой да се грижи за нея. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Мария Станчева – служителка в 

„Социално подпомагане“ Димитровград  да провери случая с Данчо Стайков и намери дом, където да бъде 

настанен. 

Ангажирани лица: Мария Станчева, Живка Иванова – да подготви необходимите за настаняване документи на 

Данчо Грозев. 

Предприети действия: Джипито в селото издаде рецепти на Данчо и Василка /психично болна/, Живка Иванова 

прeснима и намери необходимите документи на Данчо и Василка. 
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Постигнти резултати:  Участниците в ГСС бяха подробно запознати с възможностите за получаване на 

социални помощи, а спомощта на предоставените от ДСП таблици информираха и други жители на селото. 

 

Дата: 07.10.2015 г. 

Изготвил: Славейка Митева и Мариана Тенчева 


