ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално
подпомагане“, зала 1 на Областна администрация – Русе, 14.11.2012 г., 10:00 ч.
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието, на което присъстваха 37 от общо 43 членове. Отсъстваха:
1. Представител на Община Бяла
2. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ Бяла
3. Представител на Дирекция „Бюро по труда“ Русе
4. Представител на Русенска търговско-индустриална камара
5. Представител на Съюз на работодателите в системата на Народната просвета в
България – област Русе
6. Представител на Сдружение „Смелост” Русе
Д-р Райков предложи, а присъстващите единодушно одобриха следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на мултидисциплинарните екипи в област Русе в изпълнение
на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.
Докладват: Представители на Дирекции „Социално подпомагане“ в област Русе
2. Обсъждане на предстоящите действия по актуализацията на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе 2010-2015 г.
Докладват: Представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и
Русенски университет „Ангел Кънчев“
3. Представяне дейността на Детско-юношески център за психично здраве
(ДЮЦПЗ).
Докладва: Представител на ДЮЦПЗ
4. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка от дневния ред д-р Райков даде думата на г-жа Татяна Дончева –
директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, която представи резултатите
от прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция (Приложение 1).
След презентацията д-р Райков даде думата за коментар на представителите на
дирекциите „Социално подпомагане“ в област Русе.
1

Г-жа Вяра Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” Русе
сподели няколко случая, по които се е работило чрез координационния механизъм и
резултатът е неповторяемост на актовете на насилие.
Г-жа Елеонора Маринова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” Бяла
сподели, че след въвеждането на координационния механизъм всеки член на
мултидисциплинарния екип си знае отговорностите и при подаване на сигнал се отзовава
по възможно най-бързия начин. Г-жа Маринова също така изказа благодарност за
съдействието на целия екип.
Г-жа Росица Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” Две
могили каза, че работи съвместно с Община Иваново и също е доволна от
координационния механизъм. На територията на двете общини има създадени два екипа,
приети правила и план за действие. Ежемесечно се изготвят графици за работа, но до
момента нямат сигнали и не могат да изкажат мнение за прилагането на координационния
механизъм.
Г-жа Яница Рачева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” Ветово
сподели, че тази година мултидисциплинарният екип не се е събирал, тъй като не е имало
сигнали, изискващи спешно разрешаване.
По предложение на д-р Райков комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се актуализират данните на лицата, ангажирани с прилагането на
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи с деца, жертви на
насилие или риск от насилие и взаимодействие на кризисна интервенция.
Отговорник: Областна администрация, Областна дирекция на полицията,
Регионална дирекция „Социално подпомагане“
Срок: 28.12.2012 г.
2. Извадка от протокола с извадените изводи да се изпрати на Държавната агенция
за закрила на детето за сведение и предприемане на съответните действия.
Отговорник: Областна администрация, Областна дирекция на полицията,
Регионална дирекция „Социално подпомагане“
Срок: 30.11.2012 г.
3. Да се организира подходящ форум за превенция на насилието над деца с цел
повишаване информираността на обществото за възможностите на изградения
Координационен механизъм.
Отговорник: Областна администрация, Регионална дирекция „Социално
подпомагане“
Срок: първо тримесечие на 2013 г.
4. Да се организира на регионално ниво специализирано обучение на членовете на
мултидисциплинарните екипи и супервизия от Държавна агенция за закрила на детето.
Отговорник: Областна администрация, Регионална дирекция „Социално
подпомагане“
Срок: първо шестмесечие на 2013 г.
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Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро даде
предложение да се допълни популяризиране на добрите практики на Дирекциите
„Социално подпомагане“.
Д-р Райков се съгласи с предложението и включването му към т. 3
След гласуване, единодушно решенията бяха приети.
По втора точка от дневния ред д-р Райков отново даде думата на г-жа Татяна
Дончева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, която направи
анализ на социалните услуги на територията на Област Русе, делегирани от държавата
дейности и очерта напредъка по актуализирането на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги. Също така подчерта съвместната си работа с Факултет обществено
здраве и здравни грижи на Русенски университет „Ангел Кънчев” (Приложение 2).
Д-р Райков изказа благодарности към членовете на академичния екип за активното
им и професионално участие в изготвянето на анализа на ситуацията в сферата на
социалните дейности и даде думата на доц. Тодорка Стефанова – декан на Факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенския университет. Тя отбеляза
партньорството на Русенския университет чрез Факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“ и Факултет „Природни науки и образование“, също така и силното
сътрудничество с Регионална дирекция „Социално подпомагане“, експертите от Областна
управа Русе и регионалното звено по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” (ОПРЧР).
Г-жа Катя Петрова – регионален координатор на ОПРЧР разясни, че са проведени
разговори с всички общини на територията на област Русе относно програмата „Помощ в
дома” и към настоящия момент от осем общини предстои подписване на осем договора. Гжа Петрова апелира за съдействие от страна на Областния управител за включването на
общините Русе, Бяла, Борово, Две могили и Ценово, на които е предоставена
възможността да кандидатстват по процедура „Живот в общността”. Д-р Райков се
ангажира да се изпратят писма до всички общини, отговарящи на условията за
кандидатстване по новата схема, защото това е в полза на цялата област.
Д-р Райков попита дали има желаещи да вземат думата и г-жа Ханджиева зададе
три въпроса към доц. Стефанова: дали въпросите в анкетите, които ще проведе са плод на
неин труд; в какви срокове ще се приключи работата; ако резултатите покажат
действителните проблеми в сферата на социалните услуги, дали Русенски университет се
ангажира с обучението на необходимите кадри.
Доц. Стефанова отговори на въпросите отправени от г-жа Ханджиева. Тя разясни,
че анкетните карти са разработени от специалисти в тази област. Относно втория въпрос
отговори, че срокове са разписани, а по третия въпрос, че Русенският университет
изгражда академична политика за осигуряване на социални услуги в област Русе, а и вече
са акредитирани ОКС Бакалавър „Социални дейности” и магистърска програма
„Клинична социална работа”.
Г-жа Маргарита Събева – председател на Управителния съвет на Фондация
„Приятелска подкрепа” подкрепи доц. Стефанова, казвайки, че анкетните карти са
направени добре, но попита дали тези, отправени към потребителите не може да се
манипулират от доставчика. Доц. Стефанова отговори, че анкетните карти, отправени към
потребителите са изпратени само информативно до сдруженията, а ще бъдат попълнени
отделно.
Г-жа Радка Атанасова – председател на Сдружение „Свят за всички” изказа
притеснение относно услугите за възрастни и самотни хора, които поради липсата на
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подходящи схеми остават без грижи. Г-жа Атанасова отправи апел към Областния
управител за активната му намеса. Тя предложи да се инициира разработването на
регионална програма за подкрепа на тази целева група.
Също така г-жа Атанасова разказа за деца с увреждания, освободени от дневния
център на „Каритас” поради навършване на пълнолетие, които в момента няма къде да
отидат и какво да правят. Предложи включването на Русенски университет в тази кауза.
Доц. Стефанова отвърна на предложението положително. Тя сподели, че Русенски
университет е спечелил проект за платени практики (240 лв.) за 138 студента и с
удоволствие ще препрати студенти към институциите, които имат потребност.
Г-жа Дончева отправи предложение да се търсят възможности за реализация на
дейност „Личен асистент“ със средства от бюджета на Община Русе след приключване на
проектите по ОПРЧР. Управлението на социалната услуга може да се възложи на
лицензиран доставчик след провеждане на конкурс.
Д-р Райков благодари на г-жа Дончева за уточненията и предложенията й и
работната среща, която е организирала, също и за съдействието между дирекциите
„Социално подпомагане” и неправителствения сектор.
По трета точка от дневния ред д-р Райков даде думата на д-р Биляна Мечкунова
– началник отдел на Детско-юношески център за психично здраве, която представи
работата на гореспоменатия център, основните му принципи, съставът на
мултидисциплинарния екип и основните му програми (Приложение 3). Д-р Мечкунова
отбеляза, че град Русе е единственият град в страната ни, предоставящ тази услуга. Също
и че се наблюдава прираст на интереса и ангажираността на родителите да водят децата си
за диагностика в най-ранна възраст.
По точка Разни не постъпиха предложения за допълнителни теми за обсъждане.
Д-р Райков благодари на всички и обяви край на заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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