ПРОТОКОЛ № 2
от заседание иа Звено за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в област Русе 2010-2015 04Л0.2011 г., зала „Свети Георги” на
Областна администрация - Русе
Г-жа Пенка Попова - началник на отдел „Регионално развитие” в дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна
администрация - Русе откри заседанието, на което присъстваха 17 от 21 членове на Звеното
за мониторинг и оценка.
Заседанието протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад от проведеното наблюдение на социални услуги в област Русе от членове
на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в област Русе 2010-2015 за 2011 г.
Докладват: Членовете на Звено за мониторинг и оценка, участвали в
наблюдението
2. Разни.
Докладват: Членовете на Звено за мониторинг и оценка
В началото г-жа Попова отбеляза, че наблюдението на социалните услуги в област
Русе, извършено през месец юли на настоящата година е предвидено в годишния план на
Звеното за мониторинг и оценка. Посетени са следните обекти:
1. Център за работа с деца на улицата в гр. Русе, с доставчик ОС на БЧК;
2. Център за работа с деца на улицата в гр. Русе, с доставчик Сдружение
„Еквилибриум“;
3. Дневен център за деца в гр. Русе, с доставчик РАЛИЗ;
4. Дневен център за деца в гр. Русе, с доставчик Каритас;
5. Дневен център за деца в гр. Борово;
6. Дневен център за деца в с. Брестовица.
Членовете на Звеното за мониторинг и оценка, реализирали посещенията, са:
1. Ралица Боцева - представител на Държавна агенция за закрила на детето;
2. Камелия Кожухарова - представител на Регионална дирекция за социално
подпомагане;
3. Снежана Георгиева - представител на Регионална дирекция за социално
подпомагане;
4. Д-р Искра Генева - представител на Регионална здравна инспекция;
5. Даринка Василева - представител на Регионален инспекторат по образование;
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6. Павлина Бранкова - представител на Областна администрация;
7. Цветелина Георгиева - представител на Община Борово;
8. Галя Топалова - представител на Община Русе.
По първа точка от дневния ред г-жа Попова даде думата на представителите на
Звеното за мониторинг и оценка, които представиха своите наблюдения от проведените
посещения. Доклади бяха представени от г-жа Боцева и г-жа Кожухарова.
След края на докладите думата взе д-р Генева, която отбеляза, че в двата центъра за
работа с деца на улицата в гр. Русе медицинското обслужване е на ниво. Към настоящия
момент всички деца имат личен лекар. Изградена е система в самите центрове за насочване
към лекар в случаите когато лицето няма такъв. Лекарства също са предвидени. В ценгьра с
доставчик Сдружение „Еквилибриум“ се работи с приемно- предавателни протоколи. Д-р
Генева сподели също така, че според нея програмите в дневните центрове за работа с деца с
увреждания трябва да се съгласуват със специалист по физикална медицина и там трябва де
се работи под наблюдението на лекар. Би следвало приблизително на всеки 6 месеца детето
отново да се преглежда от лекар, тъй като индивидуалната работа с него предполага
подобрение на неговото състояние.
Тъй като в дневния център за деца с увреждания с доставчик РАЛИЗ беше споделен
проблем с материалната база и по-точно необходимостта от разширяване и отделяне на
младежите от децата, г-жа Даниела Константинова - представител на Община Русе сподели,
че проблемът е поставян от РАЛИЗ многократно. След последното разширяване на центъра е
имало уверение, че няма да се иска друго такова. Кабинетите, които искат да заемат от
училище „Олимпи Панов“ са профилирани и не биха могли да се използват за друго. Тя
предложи два варианта за разширяване, а именно: преместване на центъра в друга сграда или
разделяне на центъра на два по- малки. С втория вариант може да се осъществи и
профилирането, и разделянето на потребителите по възрастови групи.
Г-жа Гинка Иванова - директор на Ресурсен център - Русе отчете, че броя на децата
аутисти през годините нараства и е добре да се помисли за обособяването на отделен център
за тях със съответните специалисти и самостоятелна база. В общообразователните училища,
където тези деца попадат, голяма част от учителите не знаят как да се справят с тях. Д-р
Генева подчерта, че за да се направи такъв център е необходимо да се извърши проучване
колко деца аутисти има в областта и дали е необходимо да има отделен център или те могат
да се приемат от другите съществуващи центрове. Г-жа Боцева добави, че аутизмът е
съпътстван и от други заболявания, което трябва да се вземат предвид при разпределянето на
потребителите в един или друг център.
По първа точка от дневния ред г-жа Попова предложи и единодушно бяха приети
следните
РЕШЕНИЯ:
1. Комисията оценява като добро състоянието на наблюдаваните социални услуги
по отношение на документация, материално-техническа база и персонал.
2. Направените от ръководителите предложения за подобряване качеството на
услугите да бъдат включени в годишния доклад на Звеното за мониторинг и оценка и да се
потърсят възможности за отстраняване на констатираните пропуски в следните насоки:
- Актуализиране на Методиката за условията и начина на предоставяне на
социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“, като се промени
целевата група - „деца на улицата” с „деца в риск”, с цел обхващане на по- голям
брой деца.
- Предвид наличието на свободни места в двата центъра за работа с деца на улицата
е необходимо да се регламентира насочването на потребители от Дирекция за
социално подпомагане не само в случаи на констатиран риск, а и с цел превенция.
- Проучване на необходимостта и възможностите за профилиране на дневните
2

центрове за деца с увреждания според потребностите на децата, като се обособят
дневни центрове за работа с деца аутисти; дневни центрове за деца с лека и
умерена степен на интелектуално изоставане и дневни центрове за деца с
физически увреждания. По този начин се очаква персоналът на дневните центрове
да бъде обучен да посреща специфичните потребности на децата.
Рехабилитационните програми за работа с деца с увреждания да се съгласуват със
специалист по физикална медицина, като през определен период (за всеки случай
конкретно) да се оценява напредъка по приложението им и се актуализират.
Отг. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка
3. Да се организира работна среща с участието на представители на Община Русе,
РДСП, ДАЗД, РИО на МОМН и екипа на Дневен център за деца с увреждания с доставчик
РАЛИЗ за обсъждане на варианти за разрешаване на проблема с материалната база на
центъра.
Отг. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка
Срок: 30.12.2011 г.
По втора точка Разни г-жа Попова предложи да се разгледа плана на Звеното за
мониторинг и оценка до края на годината. В приетия вече годишен план на Звеното се
предвижда да бъде направено наблюдение на средищните училища в област Русе и на
услугите, предоставяни за деца със специални образователни потребности. В тази връзка тя
даде думата на г-н Димитър Райнов - началник на Регионалния инспекторат по образование
да представи възможностите за осъществяване на това наблюдение.
Г-н Райнов отбеляза, че тази година от Министерството на образованието, младежта и
науката по Национална програма е възложено извършването на контролна дейност от РИО Русе на 24 средищни училища в областта в 3 насоки - социални помощи, хранене, безплатен
транспорт. Тези проверки ще се извършат до края на годината, като може да се обсъди
паралелно извършване на съвместни проверки с други институции, като се наблегне на
училища, в които учат деца-билингви, нисък социален статус и др.
След края на деца с дискусията г-жа Попова предложи и се прие без възражение
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Звеното за мониторинг и оценка възлага на Регионалния инспекторат по
образование и Регионалната дирекция за социално подпомагане да изготвят конкретен план
за наблюдение на средищните училища в област Русе и на услугите, предоставяни за деца със
специални образователни потребности, както и да конкретизират и подготвят методите,
които ще се използват за осъществяване на наблюдението.
Отг. Областна администрация, РДСП, РИО на МОМН
Срок за извършване на наблюдението: 30.12.2011 г.
Срок за изготвяне на доклад: 31.01.2012 г.
Срок за запознаване на членовете на ЗМО с резултатите от наблюдението:
29.02.2012 г.
Поради изчерпването на дневния ред г-жа Попова закри заседанието.
Председателствал:
ПЕНКА ПОПОВА
Началник на отдел Регионално развитие на дирекция „АКРРДС” в Областна
администрация - Русе
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