ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ/06.07.2012 Г.
от Кръгла маса „Заедно за по-добро бъдеще на децата“, зала 1 на Областна
администрация – Русе, 05.07.2012 г., 14:00 ч.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на Област Русе откри
форума. Той поздрави присъстващите и подчерта, че целта на кръглата маса е по-широк
кръг представители на институции, неправителствени организации и обществеността да се
запознаят с проектите, имащи за цел деинституционализацията на децата, както и да се
обсъдят механизми за подобряване на взаимодействието и координацията помежду им. За
да бъде постигната тази цел, г-н Маринов предложи на участниците в тематичния панел да
представят дейностите и целите на програмите, за които отговарят.
Г-н Маринов даде думата на г-жа Искра Иванова – координатор по проект
„Детство за всички“. Тя представи общата цел на проекта, а именно да се планират и
приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на деца с
увреждания, настанени в специализирани институции. Дейностите за организиране и
управление на проекта включват преглед и анализ на съществуващите оценки и
индивидуален план за действие и грижа, включително и оценка на обективното състояние
на всяко едно от децата с увреждания, настанени в специализираните институции. Във
фокуса на проекта е разкриване на възможностите за реинтеграция, идентифициране на
подходящи форми на социални услуги, които да бъдат създадени за всяко едно от децата,
настанени в институциите, включително и преглед на съществуващите социални услуги в
съответната територия.
Г-жа Ана Попова – регионален координатор на проект „ПОСОКА: семейство”
представи думата „посока“ като абревиатура, която е събрала в себе си и целта на самия
проект, а именно: подготовка за осигуряване на семейство и обич като алтернатива.
„ПОСОКА: семейство“ се реализира успоредно с подкрепящ проект, изпълняван от
британската фондация „Надежда и домове за децата“, който беше представен от г-жа
Елена Петкова – координатор. Целите на двата проекта са децата в неравностойно
положение да бъдат настанени в приемни семейства, а не в институции, тъй като в
Домовете за медико-социална грижа за деца (ДМСГД) липсва емоционална грижа, което
от своя страна води до забавяне на емоционалното, когнитивното и социалното развитие
на децата. Г-жа Петкова информира, че техните усилия не са напразни и наскоро е закрит
ДМСГД в гр. Тетевен.
Думата беше дадена и на г-жа Диляна Филипова – представител на Регионална
дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП). Тя представи проект „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“. Една от
основните цели е подобряване устойчивостта на процесите по планиране, управление,
предоставяне и контрол върху качеството на социалните услуги. Друга цел е създаване на
мрежа от социални услуги на регионално ниво и изграждане на практически умения за
изпълнение на стратегиите и плановете за предоставяне на социални услуги на местно
ниво.
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Г-жа Татяна Дончева – директор на РДСП, презентира проекта за социално
включване и проект „И аз имам семейство“. Като целева група на първия проект и
проблеми, чието разрешаване се цели г-жа Дончева посочи: деца от бедни и социално
уязвими семейства и деца с увреждания за преодоляване на слабата подготовка за
започване на училище, бедността при децата, необходимостта от формиране и развитие на
родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които е налице риск от изоставяне
на децата. Директорът на РДСП посочи проблемите, към чието решаване е насочен
вторият проект. Това са високият брой деца, настанени в специализирани институции и
необходимостта от създаване и реализиране на устойчив модел на развитие на заместваща
семейна грижа. За изпълнение на тези дейности са сформирани екипи по приемна грижа и
специализирани комисии по приемна грижа, които извършват индивидуална работа с деца
и семейства, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай.
Г-жа Милена Влахова – директор на Комплекса за социални услуги за деца и
семейства изказа мнението, че резултатите от дейностите по проектите зависят и от това,
институциите на местно ниво да имат по-добра координация помежду си. Тя спомена, че
община Русе откликва на всички молби и сигнали от различни общини в областта, за да се
предотврати настаняването на деца в институции. Г-жа Влахова отчете и положителни
резултати, а именно от 15 случая на деца в неравностойно положение, само 2 деца са
настанени в ДМСГД.
Г-жа Елена Петкова – координатор на сдружение „Надежда и домове за децата“
подробно представи Координационен механизъм по деинституционализация, разработен
по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3
години“. Документът е създаден с цел да осигури ефективна координация при
изпълнението на конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти
при изпълнение на политиките за деинституционализация. Включените субекти са
постоянни и асоциирани членове. Председател е Областният управител. Заседанията се
провеждат веднъж месечно или кризисно при необходимост, като се разглеждат
конкретни случаи по предварително подготвен дневен ред.
След като бяха представени всички презентации, г-н Веско Маринов съобщи, че
преди дискусионния панел думата ще имат представителите на екипите, които реализират
петте проекта.
Г-жа Ина Петрова – представител на Община Русе изрази желанието на общината
до 2013 г. приемните семейства да станат 25.
Г-жа Виолетка Йорданова – представител на Дирекция „Социално подпомагане“
Бяла подчерта, че е поет ангажимент за създаване на социалните услуги: „Защитено
жилище” и „Център за социална рехабилитация и интеграция”.
Г-н Валентин Лалков – представител на Община Сливо поле каза, че предстои да
се разкрият резидентни услуги за деца от 3-7 години и от етническите малцинства.
В дискусията пръв взе участие д-р Димитър Димитров – представител на МБАЛ
Бяла. Той даде предложение за безплатна женска консултация, тъй като жените, на които
са им прекъснати здравните осигуровки не посещават подобни прегледи. По този начин
ще могат да се диагностицират евентуални случаи на деца с увреждания. Д-р Димитров
изрази мнение, че майките на 40 % от децата с увреждания не са посещавали женска
консултация.
Д-р Биляна Мечкунова – детски психиатър се включи в дискусията, като постави
въпроса кога тези проекти ще станат реалност. Тя подчерта, че има изграден
специализиран детски център, който тя ръководи, но поради липса на финансиране той не
функционира. Г-жа Ана Попова и г-жа Татяна Дончева отговориха, че всеки проект има
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поставен краен срок, който се стреми да се спази, но все пак всичко зависи от
организациите, институциите и всички заинтересовани страни.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел Регионално развитие в Областна
администрация съобщи, че Областна администрация оказва помощ и подкрепа на всички
дейности, свързани с изпълнение на мерките, заложени в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в област Русе (ОСРСУ). Също така за първи път в област
Русе е договорено сключването на споразумение за уникално сътрудничество – между
Областна администрация, Регионална дирекция „Социално подпомагане” и Русенски
университет. Предстои подписване на споразумението от г-н Стефко Бурджиев, г-жа
Татяна Дончева и проф. Христо Белоев. Обект на споразумението ще бъде разработване
на междинна оценка, доклад за необходимостта от Актуализиране на ОСРСУ в област
Русе и разработване на самия актуализиран документ за изпълнение на ОСРСУ. Г-жа
Попова даде предложение по отношение на Координационния механизъм, който беше
разгледан. Тя изказа своите виждания, че в постоянния състав трябва да се включи
представител на Регионалният инспекторат по образование.Освен това заседанията трябва
да се предвидят в срок до 10 дни след възникване на необходимостта от разглеждане на
конкретен случай, по който са изчерпани всички други възможности.
След изказванията г-н Маринов предложи, а комисията единодушно прие следните
решения:
1. Обсъденото проектопредложение на Областния координационен механизъм да
бъде изпратено по електронна поща на всички заинтересовани страни за съгласуване и
одобрение.
Срок: 13.07.2012 г.
Отговорник: Елена Петкова
2. Да се организира подписване на Координационния механизъм от
заинтересованите страни.
Срок: 27.07.2012 г.
Отговорник: Елена Петкова
3. Координаторите на проектите да изпращат периодична информация за
напредъка по изпълнение на дейностите, която да бъде публикувана на сайта на Областна
администрация.
Срок: текущ
Отговорници: координаторите на проектите на областно и общинско ниво
Г-н Маринов благодари на присъстващите за участието и закри форума.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
на Област Русе
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