ПРОТОКОЛ
от работна среща относно осъществяване на текущ мониторинг на изготвянето на
АДИОСРСУ – 04.10.2012 г., кабинет 404 на Областна администрация Русе
На работната среща присъстваха:
- Камелия Кожухарова – експерт в РДСП;
- Доц. Тодорка Стефанова – декан на факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“ в РУ;
- Доц. Сашо Нунев – председател на експертен съвет по специалност
„Социални дейности“ в РУ;
- Гл. ас. д-р Николина Ангелова-Барболова – заместник декан на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ в РУ;
- Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация;
- Павлина Бранкова – старши експерт в Областна администрация;
- Георги Стефанов – докторант в Русенски университет.
Целта на работната среща е да се проследи напредъка по изготвянето на
междинна оценка на АДИОСРСУ.
Доц. Нунев запозна присъстващите с г-н Георги Стефанов – докторант в
Русенски университет, който ще подготвя тема, свързана с развитието на приемната
грижа. Аналитичната част е почти завършена, но е необходимо да се допълни с
последните данни, които г-жа Кожухарова се ангажира да предостави.
Също така доц. Нунев сподели, че може да предостави анализа, който е
разработил, засягащ кадровата обезпеченост от специалисти в социалната сфера в
област Русе.
Доц. Стефанова информира, че работата по приоритетно направление 1, т. 4 е
започнала. Дипломантите са посетили четири социални услуги – две специализирани
институции и две услуги в общността. На всички студенти са осигурени текста на
ОСРСУ и Наръчника на УНИЦЕФ за планиране. Проведени са работни срещи със
студентите, които са запознати с целта на разработваните от тях дипломни работи. В
момента от студентите се подготвят анкети, които ще бъдат използвани за събиране на
информация. Има 4 вида анкети – за доставчици, за услуги в общността, за
специализирани институции и за потребители. Доц. Стефанова отбеляза, че студентите
ще се обединят в екипи, а проф. Белоев ще изпрати писмо до кметовете на общини с
молба за съдействие. За всяка среща ще се съставя протокол.
В края на срещата бяха взети следните решения:
- Г-жа Кожухарова да изпрати образци на анкети;
- Г-жа Кожухарова да изпрати актуален списък на социалните услуги на
територията на област Русе – държавно делегирани дейности и по проект;
- Доц. Нунев да изпрати анализа на кадровата обезпеченост в сферата на
социалната работа.
Изготвил протокола:
/Павлина Бранкова/
Съгласувал протокола:
/П. Попова/

