ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ
от работна среща с цел текущ мониторинг на изготвянето на междинна оценка на
ОСРСУ 2010-2015 г. – 07.03.2013 г., 16.00 часа, Зала 1 на Областна администрация
Русе
На работната среща присъстваха:
- Татяна Дончева – директор на РДСП;
- Камелия Кожухарова – експерт в РДСП;
- Галина Бисет – регионален мениджър за Централна и Източна Европа към
„Надежда и домове за децата”;
- Елена Петкова – координатор за Русе към „Надежда и домове за децата”;
- Павлета Стефанова – областен координатор по проект „Регионално
планиране” към АСП;
- Таня Райкова – областен координатор по проект „Регионално планиране” към
АСП;
- Ана Попова – координатор по проект
Посока „СЕМЕЙСТВО” към
Министерство на здравеопазването;
- Доц. Сашо Нунев – председател на експертен съвет по специалност
„Социални дейности“ в Русенски университет;
- Гл. ас. д-р Николина Ангелова-Барболова – заместник декан на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ в Русенски университет;
- Д-р Андриан Райков – заместник областен управител в Областна
администрация;
- Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация;
- Павлина Бранкова – старши експерт в Областна администрация.
Д-р Райков откри работната среща, свикана с цел проследяване напредъка по
изготвяне на междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги. Той отправи молба към координаторите всеки да представи
накратко проекта, по който работи и анализите извършени за изпълнение на
дейностите.
Г-жа Попова представи накратко дейността по проект Посока „СЕМЕЙСТВО” и
основните резултати, които се очакват. Тя обърна внимание, че в резултат на
направените анализи са планирани нови, иновативни услуги. Г-жа Попова информира
за постигнатите добри резултати по деинституционализацията на деца от ДМСГД –
Русе.
Г-жа
Петкова
представи
работата
по
проект
„Стратегическа
деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години“. Тя подчерта,
че координирания от нея проект подпомага изпълнението на проект „Посока:
СЕМЕЙСТВО“ финансово и чрез обучения.
Поради отсъствието на координатора г-жа Искра Иванова, г-жа Бранкова
прочете предоставената информация за изпълнението на проект „Детство за всички”.
Областният координатор по проект „Развитие на системата за планиране и
предоставяне на социални услуги на регионално равнище” г-жа Стефанова, представи
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извършената до момента дейност. След направените анализи на всяко едно лице е
изведена необходимост от разкриване на нови социални услуги по схема „Живот в
общността“ на територията на 5 общини от областта. Проектни предложения са
подадени от Община Русе, Община Бяла и Община Ценово. Г-жа Стефанова
информира за изготвено ръководство за планиране на социалните услуги с приложение
каталог на всички действащи социални услуги в Р. България.
След представянето на проектите от страна на координаторите, направените
анализи и изпълнени дейности, д-р Райков даде думата на доц. Нунев. Той запозна
присъстващите с методиката, въз основа на която да се изготви междинната оценка за
изпълнението на ОСРСУ. Доц. Нунев обърна внимание на необходимостта от по-добър
инструментариум за подбор на приемните родители. Той информира и за
необходимостта от квалифицирани специалисти в сформираните екипи, осигуряващи
подкрепа и супервизия в процеса на дейнституционализация и конкретно в приемната
грижа. Факт е ниският брой на квалифицирани кадри, работещи в социалната сфера и
нуждата от промяна на статуквото. Именно специалистите са тези, които биха
осъществили качеството и ефективността на социалните услуги.
Гл. ас. д-р Барболова допълни информацията относно работата до момента и
извършените анализи от страна на студентите. Въз основа на получените резултати тя
отправи някои препоръки;
- Създаване на възможност за непрекъснато обучение,
- Обмяна на опит и добри практики с цел разкриване капацитета на екипите.
Д-р Барболова също обърна внимание на проблема с липсата на достатъчно
специалисти.
След представянето на информацията от Русенския университет, д-р Райков
даде думата на г-жа Дончева за становище. Тя наблегна на нелеката задача, която имат
междуведомствената група и Звеното за мониторинг и оценка, поради обемността на
информацията, но целта е изготвяне на интегриран проект за развитие на социалните
услуги. Също така сподели нуждата от изготвяне на план за подготвяне на междинната
оценка в посочените срокове. Г-жа Дончева отбеляза закъснението, което има от
предварително приетите срокове. В тази връзка тя напомни, че има необходимост от
актуализиране на сроковете. Това предполага предоставяне на направените анализи в
резюме от страна на координаторите. В тази връзка г-жа Ана Попова направи
забележка, че анализите по проект „Посока „СЕМЕЙСТВО” все още са в работен
вариант и не са одобрени.
Г-жа Кожухарова наблегна на това, че областната стратегията е отворен
документ, който може да се актуализира. Тя каза, че основното, което предстои е
техническата работа.
В края на работната среща д-р Райков представи проект за нов график за
реализиране на предстоящите дейности.
Г-жа Пенка Попова обобщи накратко три основни стъпки, а именно:
1. Разработка на междинна оценка за изпълнение на ОСРСУ;
2. Доклад с мотивирани предложения за актуализиране на ОСРСУ;
3. Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на ОСРСУ и внасянето
му за обсъждане в Звеното за мониторинг и оценка и в Областния съвет за развитие,
планиран за м. май.
Г-жа Пенка Попова наблегна на голямата значимост на тези документи в
процеса на деинституционализация и необходимостта от тяхното изчерпателно и пълно
актуализиране. Тя завърши с това, че работата на междуведомствената група трябва да
се основава на максимална организация и синхронизация между членовете й, за да
бъдат спазени сроковете.
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В края на срещата д-р Райков предложи, а присъстващите приеха следните
решения:
1.
Академичният екип да се запознае по-подробно с получената от
координаторите информация и съвместно с г-жа Дончева да се направи преценка как би
могла да се използва в изготвянето на Актуализирания документ.
Срок: 13.03.2013 г.
Отговорник: доц. С. Нунев, Т. Дончева
2.
Координаторите на проекти да предоставят на доц. Стефанова и г-жа
Дончева информацията, необходима за изготвянето на Актуализирания документ.
Срок: 15.03.2013 г.
Отговорник: А. Попова, Е. Петкова, Т. Райкова/П. Стефанова, И. Иванова
3.
Работната група приема предложения от доц. Нунев и г-жа Дончева
актуализиран график за изготвяне на Актуализиран документ за изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2012-2015 г.,
Междинната оценка и докладът с мотивирано предложение за изготвяне на
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Русе до 2015 г. да бъде предоставен на вниманието на
Областния управител.
Срок: 22.03.2013 г.
Отговорник: доц. Стефанова, Т. Дончева
4.
Да се организира нова среща, на която да бъде извършена етапна оценка
по разработване на документите.
Срок: 27.03.2013 г.
Отговорник за организиране на срещата: Областна администрация
Отговорник за представяне на документите: доц. Т. Стефанова, Т. Дончева
5.
Актуализираният документ за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Русе 2013-2015 г. да бъде предоставен на
вниманието на Областния управител.
Срок: 06.04.2013 г.
Отговорник: доц. Т. Стефанова, Т. Дончева

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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