ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ РУСЕ
И Н Д И К А Т И В Н А Р А Б О Т Н А П Р О Г Р А М А
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) подпомага Областния
управител при изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Русе, съгласно приоритетите на Областната стратегия за развитие и
правителството на Република България.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ЗМО:
I. Определя приоритетите на регионалната политика в сферата на социалните
услуги в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие, на
Регионалния и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на
националните стратегически документи за регионално развитие.
II. Обсъжда и одобрява инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на Областната
стратегия за развитие на Област Русе, включително за финансиране на общински
проекти.
III. Осигурява условия за провеждане на регионалната политика в сферата на
социалните услуги.
IV. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
планови и стратегически документи в сферата на социалните услуги.
V. Обсъжда и предлага решения за сключване на споразумения за сътрудничество с
други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по
регионалното развитие и териториалното сътрудничество в областта на социалните
услуги.
МЕРКИ:
1.
Осигурява постоянен поток от актуална информация за промените в
социалната среда в областта.
2.
Обезпечава текущия мониторинг на изпълнение на дейностите по Областната
стратегия за развитие на социалните услуги на областно и общинско ниво.
3.
Изработва комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от
изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги от гледна
точка на целевите рискови групи.
4.
Осигурява системно актуализиране на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги за подобряване на политиките за социално включване и постоянно
усъвършенстване на социалните услуги и мерки;
5.
Организира и провежда Мониторинг на доставчиците на социални услуги,
държавно делегирана дейност, в Област Русе в партньорство с общините в Област Русе,
Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, Регионална здравна инспекция –
Русе, Регионален инспекторат по образованието – Русе и Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе.
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ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ РУСЕ
ПЛАНИРАНИ ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВЕН ДНЕВЕН РЕД:
I.Организиране и провеждане на редовно заседание на ЗМО на 29.03.2016 г.
от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Представяне на обобщена информация за резултатите от извършения през
месеците септември и октомври 2015 г. Мониторинг на доставчиците на социални
услуги, държавно делегирана дейност, в Област Русе;
Докладва: членовете на сформираната работна група.
2. Представяне на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Русе 2016 – 2020 г.;
Докладват: представители на Областна администрация – Русе и Регионална
дирекция за социално подпомагане – Русе.
3. Представяне на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги 2016
- 2020;
Докладват: представители на общинските администрации в Област Русе.
4. Предоставяне на информация за:
- утвърдените бюджети по общини за функциониране на социалните услуги;
- извършени промени на вида и/или капацитета на функциониращите социални
услуги;
- постигнати резултати и осигурена устойчивост за функциониране на социални
услуги с изтекло финансиране по проекти;
- предстоящи и стартиращи през 2016 г. проекти за предоставяне на социални
услуги в общността по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
Докладват: представители на общините в Област Русе и директори на
дирекции за социално подпомагане в Област Русе.
5. Разни.
Докладват: членовете на ЗМО.
II.Организиране и провеждане на редовно заседание на ЗМО на 28.06.2016 г.
от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
1. Кратко представяне на:
- отчет за изпълнение на годишните общински планове за развитие на социалните
услуги през 2015; и
- информация за изготвените годишни планове за развитие на социалните услуги
в общините в Област Русе за 2017 г.;
Докладва: представители на общините в Област Русе.
2. Представяне на работата от сдружения, фондации и НПО по изпълнение на
сключени договори с общините на територията на Област Русе за възлагане
управлението и организиране предоставянето на социални услуги като държавно
делегирана дейност;
Докладва: сдружения, фондации и НПО, предоставящи социални услуги като
държавно делегирана дейност.
3. Представяне на работата по изпълнение на издадени заповеди на
Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за общините на
територията на Област Русе, които сами управляват социални услуги държавно
делегирана дейност;
Докладва: представители на общините в Област Русе.
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4. Перспективи в развитието на социалните услуги в общността и постигане на
устойчивост. Използване на супервизията в професионалната дейност на социалните
работници.
Докладват: участниците в заседанието в дискусионен формат.
5. Разни.
Докладват: членовете на ЗМО.
III.Организиране и провеждане на редовно заседание на ЗМО на 25.10.2016 г.
от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Представяне на обобщена информация за резултатите от извършения през
2016 г. Мониторинг на доставчиците на социални услуги, държавно делегирана
дейност, в Област Русе;
Докладват: членовете на сформираната работна група.
2. Обсъждане на Индикативната годишна работна програма на Звеното за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Русе през 2017 г.;
Докладват: членовете на ЗМО.
3. Отчитане на резултатите от Плана за изпълнение на Стратегията за
намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020.
Докладва: г-жа Даринка Василева – старши експерт по интегрирано обучение
и специални училища в Регионален инспекторат по образованието – Русе.
4. Разни.
Докладват: членовете на ЗМО.
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