Име на организацията:

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Размер на дарението по Фонд
„ОБЕДИНЕНИ срещу COVID-19“:

10 000 лв.

Начална дата на проекта:

30.04.2020г.

Крайна дата на проекта:

30.06.2020г.

Реализирани дейности
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
В рамките на изпълнение на проекта Община Малко Търново направи анализ и проучване
сред обществеността за ефекта и влиянието от настъпилата пандемия на регионално ниво.
В резултат на това бяха откроени няколко целеви групи засегнати лица:
- самотно живеещи и с ниски доходи, чиито социален и икономически живот бе с още повлошени показатели вследствие негативното влияние от пандемията
- хора с изключително ниски доходи вследствие на ограничителни мерки по отношение на
забраната за функциониране на някои сектори в икономиката.
- регистрирани безработни засегнати от COVID, които в следствие на спада на търсене за
наемане на работна ръка вследствие на ограничителни мерки по отношение на забраната
за функциониране на някои сектори в икономиката останаха тройно безработни.
- семейства възпитаници от детските градини в гр. Малко Търново и с. Звездец и на
ученици от местното училище в гр. Малко Търново. Следва да се доуточни, че като фокус
група това са семейства от малцинствен произход, чийто възрастни работят основно като
заети в дърводобивния и дървопреработвателния сектор, които за периода на пандемията
останаха трайно без доходи и поради други придружаващи административни пречки
(липса на осигуряване и пр.) и фактори не успяваха да се възползват от каквато и да е
било регистрация като безработни за да ползват някакво обезщетение.
В резултат на това проучване и анализа Община Малко Търново ангажира своите
служители в социалния сектор и в частност наетите две здравни медиаторки да изготвят и
предложат списъци с лица подходящи за подпомагане с хранителни и хигиенни пакети.
Закупени бяха хранителни продукти, както следва:
артикул
Олио
Брашно
Захар
Макарони
Ориз
Лютеница
Свински пастет
Конс. боб с наденица
Консерва риба
Мармалад от шипки
Чай
Обикновени бисквити

разфасовка
1 л.
1 кг.
1 кг.
0,400 гр.
1 кг.
0,300 гр.
0,180 гр.
0,300 гр.
0,160 гр.
0,360 гр.
0,024 гр.
0,190 гр.

брой
500
500
500
500
200
200
500
500
500
300
300
500

От тях бяха направени и комплектовани 500 пакети с хранителни продукти от първа

необходимост за идентифицираните уязвими групи лица. Същите бяха раздавани по
списък спазвайки график и всички противоепидемиологични мерки (разстояние,
предпазни маски и ръкавици). Голяма част от тях бяха посещавани пред праговете на
домовете им с оглед на невъзможността на част да се предвижват свободно и/или трудно
подвижността на други, както и с цел безопасност.
В крайна сметка общината прецени, че предпазни средства и средства за дезинфекция,
като: ръкавици, дезинфектант за ръце, дезинфектант за повърхности би могла да си ги
позволи от нейния бюджет и складови наличности, които да бъдат раздадени на
засегнатите лица. Поради това с освободения ресурс решихме да допълним хранителни
пакети и така бяха закупени на засегнатите лица и уязвимите групи хигиенни пакети,
които съдържаха: маски, сапуни, перилни и почистващи препарати хигиенни кърпи за
еднократна употреба от по 500 броя пакета.
Брой хора, получили подкрепа:
Профил на хората, получили
подкрепа:
Населени места, в които е
реализиран проектът:

500
самотно живеещи; с ниски доходи; регистрирани
безработни; нуждаещи се семейства на деца и
ученици
гр. Малко Търново, с. Звездец; с. Граматиково; с.
Евренозово; с. Калово; с. Бяла Вода; с. Стоилово;
с. Бръшлян

Въздействие на проекта за преодоляване на кризата с COVID-19:
В хода на изпълнение на проекта ние се сблъскахме с множество съдби. Медицинските
последствия с опасността от COVID-19 не беше най-големия страх на обществото и
хората. Доста често в периода от началото на пандемията техните най-големи страхове
бяха как ще оцелеят икономически, как да се опазят социално и емоционално. Много от
засегнатите лица бяха засегнати именно от икономическите последствия от пандемията.
Натъквахме се на редица частни случаи обуславящи често цялостната картина не само в
нашия район, а и в цялата страна. Имахме фрапантни случаи на самотно отглеждаща
двете си малки деца майка, чийто единствен доход за препитание беше малко кафене в
града, което в резултат на ограничителните мерки се наложи да затвори за дълг период,
което на практика я остави без абсолютно никакви доходи. Бяхме свидетели на случаи на
цели семейства (възрастните), които заети доскоро в един и същ сектор на икономиката, а
именно дърводобива, познат сектор с ниско образованата си работна ръка, които останаха
без капка препитание поради и невъзможността да се възползват от различни социални
помощи. На всички тях се наложи да търсят всякакви способи за набавяне на насъщния,
доста често дори до недотам законови способи. Наблюдаваше се на моменти увеличаване
дори на битовата престъпност до нива непознати за иначе спокойният ни район, в който
живеем.
Бяхме свидетели и на много трагични моменти, както и на моменти на множество
социални напрежения, възрастни хора, които с месеци не можеха да се видят с децата си,
близки и роднини. Картина позната вероятно повсеместно.
В резултат на предприетите мерки и изпълнение на дейностите по настоящия проект дарение ние достигнахме до стотици съдби. Спомогнахме техните нужди, както
материално така и емоционално. Дадохме им надежда и вяра в доброто. Показахме им, че
има много хора и организации като Вашата, който наистина се интересуват от тяхната
съдба и с макар и малки стъпки и жестове давате добро.
В комбинация с редица инициативи, които общината беше предприела със собствени
средства и сили, като патронажи, индивидуални срещи на работещи в социалната сфера
със засегнати лица и други спомагащи по-лесното преминаване през кризата, Вашата
подкрепа даде още един допълнителен тласък на нашите усилия и дари много усмивки по
лицата на хората (видно и от приложените снимки)

