РкД-38-1
20.02.2015г.
ПРОТОКОЛ
от заседание на Разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка към
Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Днес, 20.02.2015 г. от 1030 часа в зала „Пресцентър” на Областна
администрация Добрич се проведе заседание на Разширения екип на Звеното
за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги. Заседанието председателства Йордан Йорданов, заместник областен
управител, присъстваха представители на:
- общините в областта;
- директори на: РДСП-Добрич и Бюра по труда: Добрич, Генерал Тошево,
Каварна и Тервел;
- Фондация Лумос.
Срещата бе открита от зам. областния управител Йордан Йорданов,
който приветства присъстващите и ги запозна с дневния ред:
1. Кратко представяне на постигнатите резултати в развитието на
социалните услуги през 2014г., в сравнение с плана за изпълнение на
Стратегията. Готовност за разкриване на нови социални услуги през 2015 г.;
2. Представяне на информация за приети годишни планове за развитие
на социалните услуги през 2015 г., приети от общински администрации,
намиращи се на територията на област Добрич;
3. Представяне на кратка информация, относно работата на основния
екип на Звеното за мониторинг и оценка;
4. Представяне на Областен план за действие за реформа на услугите за
закрила на детето (2015 - 2019 г.);
5. Други
По т.1 от дневния ред думата бе дадена на представителите на
община да представят постигнатите резултати в развитието на социалните
услуги през 2014г.
Г-жа Мирослава Райнова /представител на община Добрич/
информира присъстващите, че през 2014 г. на територията на община Добрич
се подготвиха четири ЦНСТ-та, изградени и оборудвани по проект „Детство за
всички“. През месец Март 2015 г. предстои настаняването на децата, има
назначен персонал, който в момента се обучава.
Представени бяха резултати от проектите „И аз имам семейство“,
„Ръка за помощ“, програма „Личен асистент“, „Старт в кариерата“, „Шанс за
работа“, Домашен социален патронаж и Обществената трапезария.
През 2015 г. предстои увеличаване на капацитета, с 5 души, в Дом за
възрастни в гр. Добрич. Ще се увеличи капацитета и на Домашен социален
патронаж от 350 на 400 потребители. Ще бъдат разкрити социални услуги в
Общностен център.

Г-жа Миглена Василева /представител на община Тервел/ уведоми, че
заложените цели в общинският план за 2014 г. на община Тервел са
постигнати. Има новооткрита услуга – Център за социални услуги в с. Коларци.
През 2015 г. предстои откриването на нови центрове в с. Поп Груево и с. Нова
Камена.
Г-н Георги Георгиев /зам. кмет на община Ген. Тошево/ информира, че
поради липса на средства не са разкрити услугите ЦОП, Приют за бездомни
лица, Дневен център за стари хора, Център за социална рехабилитация и
интеграция, Защитено жилище за възрастни с психически увреждания, Дом за
стари хора.
Успешно се реализират дейностите на Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария, Домашен помощник, Личен асистент, проект „С грижа
за нашите деца“.
Г-жа Мария Тинева /представител на община Каварна/ представи
дейностите, реализирани на територията на община Каварна. През 2014 г. е
разкрита нова социална услуга „Център за обществена подкрепа“. Представени
бяха резултати от проектите „Подкрепа за достоен живот“, „Грижа в семейна
среда за нуждаещи се“, програма „Личен асистент“, Домашен социален
патронаж и Обществената трапезария.
Предвид приетия „Годишен план за развитие на социалните услуги
през 2015 г. в община Каварна“ са планирани освен действащите към момента
услуги, разкриването на нови, а именно: 2 бр. Защитено жилище, Център за
социална рехабилитация и интеграция с мобилна услуга, Общностен център за
деца и семейства с мобилна услуга.
Г-жа Димитрина Желева /представител на община Крушари/ сподели
за проблеми свързани с реализирането мерките и дейностите по проект
„Социално включване“.
През месец Март 2015 г. предстои закриване на Дома за деца с
умствена изостаналост и извеждането на децата. Акцент се постави върху
персонала, който ще остане без работа и материалната база, в която има
вложени средства от общината, възлизащи на около 1 млн. лв.
През 2014 г. е разкрита услугата Защитено жилище. Успешно се
реализират програма „Личен асистент“, Домашен социален патронаж,
Обществена трапезария.
Изразено бе опасение от "свиване" на услугите, защото дофинансирането от страна на общината е много голямо.
Г-жа Илдъз Юнус /зам. кмет на община Добричка/ информира за
стартирането през 2014 г. на социални услуги в Общностен център с.
Стефаново. На територията на община Добричка се реализират дейности по
предоставянето на следните социални услуги: Обществена трапезария,
Домашен социален патронаж, Социален асистент, проект „Приемна грижа“.
Г-н Мариян Жечев /зам. кмет на община Шабла/ сподели, че две от
заложените за изпълнение дейности не са се осъществили през 2014 г., а
именно разкриването на ЦОП и Кризисен център, като през 2015 г. ще се
кандидатства отново.
През 2014 г. са реализирани дейности, свързани с програма „Личен
асистент“, увеличен е капацитета в Център за социална рехабилитация и
интеграция, Обществена трапезария, Домашен социален патронаж.

9300 Добрич, ул. Независимост 5
тел.: +359 58 601 200, факс: +359 58 601 249
е-mail: governor@dobrich.government.bg
web: www.dobrich.government.bg

стр. 2

По т.2 от дневния ред думата бе дадена на г-жа Веселина Митева, и.д.
директор на РДСП Добрич.
Г-жа Митева припомни, че въз основа на утвърдена Стратегия, кметът
на съответната община организира разработването на Стратегия за развитие
на социални услуги на общинско ниво за период от 5 години, която се приема
на общински съвет.
За изпълнение на Стратегията по предложение на кмета на общината
и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане“ и с общинския съвет,
ежегодно до 30 април се приема годишен план за развитие на социалните
услуги на общинско равнище.
След получаване в РДСП гр. Добрич на годишните планове от
общините, същите се представят на директора на Агенция за социално
подпомагане в 14-дневен срок.
Предвид гореизложеното, г-жа Митева помоли представителите на
общини да спазят сроковете за приемане и изпращане на общинските планове.
По т.3 от дневния ред г-н Кемал Асан запозна членовете на ЗМО в
синтезиран вид с работата на Основния екип на звеното през 2014 - 2015 г.,
както и с Областния план за действие за реформа на услугите за закрила на
детето (2015 - 2019 г.), изготвен от Фондация Лумос.
Той изказа благодарност на представителите на фондацията за
изготвения междинен мониторингов доклад по изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич, който беше
представен на заседание през месец юли 2014 г.
По т.4 от дневния ред координаторът на фондацията за Добрич
Снежана Ванкова информира, че Областният план за действие за реформа на
услугите за закрила на детето (2015 - 2019 г.) е в синхрон с Областната
стратегия за развитие на социалните услуги. Той е разработен задълбочено
въз основа на осъществения Стратегически преглед на системата за грижа за
уязвимите деца, реализиран с участието на общините, институциите и услугите
в област Добрич. Анализът стъпва на детайлно проучване. Той предлага
подобряване на съществуващите услуги, както и развитие на нови социални
услуги в общността. Дългосрочното планиране е важно, подчертаха
участниците в срещата, но, ключов въпрос е да има устойчиви правила, добра
координация и комуникация, както на централно ниво, така и между всички
участници в процеса.
За споделените срещани трудности при изпълнението на проекта "За
социално включване", изпълняван от общините Добрич, Добричка, Генерал
Тошево и Крушари, зам. областният управител Йордан Йорданов поиска
допълнителна информация и заяви подкрепа и съдействие от страна на
Областна администрация.
Г-н Асан информира, че систематизирането и анализирането на
постъпилата от общините информация ще се предостави на директорите на
Дирекции социално подпомагане и ДАЗД – Варна, така както е било и миналата
година, а именно;
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Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за
превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното
изключване и изолация – Дирекция „Социално подпомагане – Добрич”
Приоритетно направление 2: Де институционализация и подобряване
качеството на резидентната грижа – Държавна агенция „Закрила на детето”
– Варна.
Приоритетно направление 3: Развитие на социалните услуги в
общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно
положение – Дирекция „Социално подпомагане – Каварна”.
Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора за по-добър и
достоен живот – Дирекция „Социално подпомагане – Тервел”.
Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси –
Дирекция „Социално подпомагане – Балчик”.
Приоритетно направление 6: Изграждане на междуобщинско
сътрудничество и междусекторно партньорство – Дирекция „Социално
подпомагане – Генерал Тошево”.
Крайният срок за предоставяне на информацията в Областна
администрация Добрич е 20.03.2015 г.
В заключение г-н Йорданов благодари на присъстващите за участието и
закри заседанието.

Изготвил протокола:
Мария Йорданова
Специалист в Дирекция АКРРДС
Съгласувал протокола:
Йордан Йорданов
Заместник областен управител
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