ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 1/16.02.2012 Г.
от заседание на Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално
подпомагане“, зала 1 на Областна администрация – Русе, 16.02.2012 г., 10:00 ч.
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на Област Русе и председател
на Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“ откри
заседанието, на което присъстваха 38 от общо 44 членове. Отсъстваха:
1. представител на Дирекция Бюро по труда Бяла
2. представител на Дирекция Бюро по труда Русе
3. представител на Дирекция Бюро по труда Ветово
4. представител на сдружение „Хуманитас” Русе
5. представител на СРС на КТ „Подкрепа” Бяла
6. представител на Съюз на работодателите в системата на Народната просвета в България
Г-н Маринов обърна внимание, че със Заповед № 6-95-00-78/07.02.2012 г. са
утвърдени състав на комисията и Вътрешни правила за дейността й, като документите са
изпратени на електронните пощи на членовете й. Той предложи и единодушно беше приет
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
Отчет и план-график за дейността на Областната комисия „Човешки
ресурси, заетост и социално подпомагане“ за 2012 г.
Докладва: Павлина Бранкова – секретар на Областната комисия „Човешки
ресурси, заетост и социално подпомагане“
2.
Проблеми при интеграцията на деца със специални образователни
потребности в масовите детски градини и масовите училища.
Докладват: Регионален инспекторат по образование, Ресурсен център и
Регионална дирекция за социално подпомагане
3.
Трансформиране на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Русе и
свързаните с това дейности.
Докладват: Сдружение „Еквилибриум“ и Регионална дирекция за социално
подпомагане
4.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР“) с
междинно звено Агенция за социално подпомагане – активни схеми и възможности за
включване през 2012 г.
Докладва: Катя Петрова – регионален координатор по ОП „РЧР“
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5.
Разни.
Докладват: Членовете на Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и
социално подпомагане“
Г-н Маринов посочи, че в точка Разни ще бъде разгледана и предложена за
съгласуване Предварителната стратегическа рамка за развитие на област Русе 2014-2020 г.
в сектор Социални дейности.
По първа точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Павлина
Бранкова – секретар на Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално
подпомагане“, която направи отчет на дейността на комисията за 2011 г. и предложи
проект на план-график за 2012 г. (Приложение 1)
По първа точка от дневния ред г-н Маринов предложи, а комисията единодушно
прие следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
приема отчета за дейността си през 2011 г.
2. Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
приема така предложения план-график за дейността си през 2012 г.
По втора точка от дневния ред г-н станаха следните разисквания:
Г-н Маринов даде думата на г-жа Виржиния Пехова – старши експерт в РИО на
МОМН, която представи резултатите от наблюдението на интегрираното възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) в училищата от област
Русе. (Приложение 2) Според нея е необходима нормативна промяна, която да отчете
нуждите на децата със специални образователни потебности. В училищата, в които има
такова обучение, тези децата се приемат със спокойствие, търпимост и разбиране не само
от учителите, но и от съучениците им.
Г-н Маринов даде думата на г-жа Гинка Иванова – директор на Ресурсен център
за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности, Русе. Подчерта, че Ресурсния център в Русе е един от
малкото, които разполагат с ресурсен учител за деца със зрителни увреждания. Осигурени
са ресурсен учител за деца със слухови проблеми, трима психолози и трима логопеди. Гжа Иванова посочи, че е необходимо сътрудничество от страна на родителите, когато
търсят услугите на Ресурсния център. Мотото на центъра е „Заедно правим всичко”,
защото се дава възможност на децата със специални образователни потребности да се
изявяват в извънкласна дейност заедно със своите приятели и съученици. Г-жа Иванова
сподели като проблем, че някои от ресурсните кабинети са труднодостъпни, някои се
намират са в мази и тавани. В прогимназията ситуацията се усложнява. Тя каза, че за 6
години са изведени 80 деца, които вече не се нуждаят от ресурсно подпомагане.
Г-жа Татяна Дончева – директор на Регионалната дирекция за социално
подпомагане (РДСП), се изказа във връзка с извършено наблюдение в училищата. Според
нея прави впечатление, че РДСП за първи път се включва в проверки на РИО на МОМН.
Областната стратегия за развитие на социални услуги е интегриран документ и
изпълнението е задача на всички заинтересовани институции Г-жа Дончева попита
доколко се припокрива дейността и длъжностите на дневните центрове с тези на
помощните училища.
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Г-жа Мариела Личева – началник отдел „Социални дейности и здравеопазване”
към Община Русе изрази мнение, че ресурсното подпомагане е на добро ниво, въпреки че
в началото екипите са срещали трудности. Има деца, които са оценени от екип за
комплексно педагогическо оценяване в РИО на МОМН, насочени са към училища, но
няма ресурсен учител. Стандартът за деца със СОП понякога не позволява да се ползват
услуги за интегрирано обучение и възпитание. Тя даде пример за дете от с. Голямо
Враново, което присъства в клас, но няма кой да работи с него.
Г-жа Бисерка Иванова – изпълнителен директор на сдружение РАЛИЗ изрази
мнение, че има известно припокриване на дейности и длъжности в дневния център с тези
на Ресурсния център, но дневният център не обучава децата, а ги подпомага. Децата в
дневен център РАЛИЗ посещават определени часове, но не са през целия ден в училище. В
дневния център им се създава спокойна среда с обстановка, която им е позната.
Трудностите, които срещат са неразбиране от страна на директорите на училища, дори от
директора на ОУ „Олимпи Панов”. Тя уточни още, че заради желанието за допълнително
разширяване на центъра, отношенията с директора на училището са изострени. Г-н
Маринов отговори, че ще се проведе разговор с директора на ОУ „Олимпи Панов”, за да
се намали напрежението.
Г-жа Пехова изрази мнение, че е нормално да има напрежение, защото
индивидуалния план на децата със СОП променя учебния план на целия клас.
Г-н Стефан Марков – изпълнителен директор на Русенска католическа
организация „Каритас” каза, че децата от дневен център „Милосърдие” учат само в ОУ
„Тома Кърджиев” и са в прекрасни отношения с директора. На децата от центъра се
предоставя работа с кинезитерапевт, логопед, арттерапевт, психолог. Според него
дневните центрове са в полза за децата.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро, Русе
приветства съвместната инициатива на РДСП и РИО на МОМН. Тя препоръча при
следващото наблюдение да се поставят ясни индикатори, по които да се следи за
успеваемостта – както учебната, така и психологическата. Тя попита дали Ресурсния
център има информация за бъдеща професионална насоченост на децата с увреждания.
Г-жа Иванова отговори, че до този момент има две деца завършили Националното
училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов” – Русе. Едното от тях е имало
възможност за реализация във висше учебно заведение, но поради финансови причини
това не се е случило. В професионалните гимназии учат деца със СОП като по този начин
придобиват професия, когато завършват. По отношение обхвата на Ресурсния център г-жа
Иванова уточни, че ежедневно в други населени места пътуват 7 ресурсни учители, а през
седмица - психолог и учител на деца със зрителни увреждания. Според нея има недостиг
на логопеди. Тя подчерта също, че ползването на услугите на Ресурсния център са
безплатни. Г-жа Иванова изрази мнение, че директорите са станали по-активни след
проверките извършени от Звеното за мониторинг и оценка. Според нея има необходимост
от последващ контрол.
Г-жа Пехова обърна внимание, че има списък, който насочва децата със СОП към
определени професии в зависимост от заболяването им. В момента е много свит и не е
променян от 4 години. Този въпрос е в процес на обсъждане. Децата завършват с
удостоверение, а не с диплома, което не им дава възможност да продължат обучението си
и да се реализират. Според г-жа Пехова похвално е, че има реинтегрирани деца, които се
явяват пред комисия и получават диплома. Проблем има и със социално занемарените
деца, чиито родители имат претенции за правата на завършено средно образование.
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Г-н Маринов предложи в писмен вид Областния управител да бъде запознат с
проблемите с институциите, за да се окаже съдействие за разрешаването им.
Г-н Драгомир Николов – директор на Дирекция Регионална служба по заетостта
(ДРСЗ), Русе попита колко от децата със СОП са завършили средно образование и какво
се случва с тях. Г-жа Иванова отговори, че миналата учебна година има две деца
завършили XII клас в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”,
Русе – едното е със зрителни увреждания, другото – със слухови, като и двете са със
запазен интелект.
Г-н Николов сподели, че ако има информация за броя на децата със СОП, които ще
завършат, ДРСЗ ще съдейства за осигуряване на заетост на тези деца.
Г-н Пенко Деков – представител на Детско-юношески център за психично здраве
обърна внимание, че образователните потребности не се припокриват, заради различните
места, на които се удовлетворяват – училище, ресурсни центрове, дневни центрове.
По втора точка от дневния ред бяха предложени следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
приема за сведение информацията за реализираните в периода м. ноември-м. декември
посещения на училища, в които учат деца със специални образователни потребности.
2.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
отчита като добро качеството на предоставяното интегрирано възпитание и обучение на
деца със специални образователни потребности в училищата в област Русе.
3.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
препоръчва на Регионалния инспекторат по образование и Ресурсния център да
предприемат мерки за засилване на консултативната и обучителна дейност по отношение
на:
масовите учители, които преподават на деца със специални образователни
потребности, като насочат вниманието им към успехите на децата и повишат техните
знания и умения за работа с деца със специфични потребности;
родителите на деца със специални образователни потребности, мотивирайки
ги за по-активно участие в образователния процес.
Отговорник: Регионален инспекторат по образование
Срок: 29.06.2012 г.
Решенията бяха приети с мнозинство.
По трета точка г-н Маринов обърна внимание, че на заседанието е поканена да
присъства д-р Здравка Огнянова – директор на Дом за медико-социални грижи в гр. Русе
и д-р Маргарита Николова – директор на Регионална здравна инспекция Русе. Той даде
думата на г-жа Дончева, която презентира проект „Посока: семейство“, изпълняван от
Министерство на здравеопазването, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане
и Държавната агенция за закрила на детето и насочен към трансформиране на 8 Дома за
медико-социални грижи и извеждане в семейна среда на децата от 0 до 3 години.
(Приложение 3)
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Г-жа Галина Бисет – консултант в СНЦ „Еквилибриум” представи доклад
относно дейностите, планирани във връзка с трансформирането на Домът за медикосоциални грижи в гр. Русе. (Приложение 4)
Г-жа Милена Влахова – директор на Комплекс за социални услуги за деца и
семейства представи алтернативните социални услуги на входа на специализираните
институции за предотвратяване на настаняването в тях. (Приложение 4) Тя представи
програмата за работа по превенция на изоставянето на ниво Родилен дом, като обърна
внимание на факта, че е нужно подобряване на съвместната работа на екипите от
болницата, отдел „Закрила на детето” и доставчика на социални услуги. Даде за пример
родилно отделение в Пловдив където съвместно с доставчик са организирани кабинети за
работа с родилките – на социален работник, на специалист по кърмене, психолог, които да
осигуряват нужната помощ и подкрепа. Достъпът на специалисти в родилно отделение в
момента е ограничен – само един специалист от Комплекса посещава родилките и няма
специално обособено помещение. Изрази надежда такова да се предвиди в новата сграда
на родилното отделение в МБАЛ – Русе. Друга програма, която има отношение към
превенцията на изоставянето е „Ранна интервенция на деца с увреждания” – чрез
посещения в дома се подкрепя развитието на децата и се обучават техните родители. Тя
включва и „Плейгрупи на деца” и „SOS родител”. Отбеляза, че обучението на децата с
дефицити в развитието трябва да започва в ранна възраст, за да са готови в първи клас за
интегриране. Г-жа Влахова отбеляза, че Наредбата относно превенция на изоставянето и
реинтеграцията е остаряла и има нужда от актуализиране. Услугите за превенция на
изоставянето и деинституционализацията на децата, по които се работи в Комплекса са:
- подкрепа по време на бременността;
- постнатална грижа и подкрепа на непълнолетни майки;
- спешен прием;
- услуги в подкрепа на реинтеграцията и др.
Г-н Маринов уточни, че до всички членове на комисията ще бъде изпратен
протоколът от заседанието, заедно с докладите и всички ще могат да се запознаят
подробно с услугите. Той се обърна към г-жа Влахова, като препоръча проблемите, които
срещат да бъдат представени в писмен вид, за да може Областна администрация да окаже
съдействие при разрешаването им.
Г-н Маринов даде думата на д-р Огнянова, като представител на институцията, в
която пилотно ще се реализират споменатите дейности. Тя сподели, че промените, които
ще настъпят в Дома са очаквани, персоналът е подготвен и не се очаква да има сътресения
заради трансформирането.
Г-н Маринов даде думата на присъстващите за мнения по изнесената информация.
Д-р Руденко Йорданов – изпълнителен директор на Областен съвет на Български червен
кръст приветства деинституционализацията. Той попита колко деца са в Дома и колко са
приемните семейства за 2011 г. на територията на област Русе. Д-р Огнянова отговори, че
децата в Дома са 42, от които 22 са с тежки увреждания, а децата в регистъра за
осиновяване са само 14. Г-жа Дончева отговори, че на територията на област Русе има 15
приемни семейства за 2011 г.
Д-р Йорданов постави въпроса за медицинското обслужване на децата с
увреждания.
Г-жа Дончева отговори, че има необходимост от популяризиране на приемната
грижа. Предвижда се да се разкрият още 25 приемни семейства за Русе и 6 за Бяла. За
децата с увреждания се предвижда изграждане на центрове от семеен тип по проект
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„Детство за всички”. Тя каза, че са се опитали да възобновят връзката между родителите и
изоставените от тях деца, но много малко от родителите са откликнали.
Г-жа Бисет посочи, че в сградата на Дома за медико-социална грижа за деца, ще
остане услуга, която не е Център за настаняване от семеен тип, но покрива социални и
медицински услуги. В момента се разписва методиката. Възможна е и реинтеграция, не
всички деца ще бъдат настанени.
Г-жа Ханджиева попита кой поема финансирането на услугите след закриването
им. Г-жа Бисет отговори, че финансирането ще се извършва от държавата със средствата
на закритите домове. Тя сподели, че се извършва работа на терен с ромите в етнически
обособените квартали „Чародейка-север”, „Селеметя”, „Тракция”, „Средна кула” –
обясняват им се последиците от ранното раждане и полово предавани болести. Седем от
жените са пожелали поставяне на вътрематочни спирали.
По трета точка от дневния ред бяха предложени следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
препоръчва да се организира работна среща между представители на Комплекса за
социални услуги за деца и семейства, началниците на отделите за закрила на детето в
област Русе и директорите на МБАЛ Русе и МБАЛ Бяла, на която:
- да се обсъдят конкретни мерки за координиране на действията и подобряване на
сътрудничеството при случаите на деца в риск от изоставяне на ниво родилен дом;
- началниците на отдели за закрила на детето и ръководството на МБАЛ Русе и
МБАЛ Бяла да бъдат запознати с възможностите на Комплекса за социални услуги за деца
и семейства за предоставяне на услугата „спешен прием“ и оказване подкрепа на
биологичните семейства с цел превенция на изоставянето на бебета от 0 до 3 години.
Отговорник: Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Регионална
дирекция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция
Срок: 30.03.2012 г.
2.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
препоръчва на Регионалната дирекция за социално подпомагане и кметовете на общини в
област Русе да предприемат мерки за популяризиране на алтернативните услуги, насочени
към превенция на изоставянето и институционализацията на деца от 0 до 3 години.
Отговорник: Регионална дирекция за социално подпомагане, кметовете на общини
в област Русе
Срок: 29.06.2012 г.
Д-р Йорданов попита има ли представители на МБАЛ Бяла и Русе и дали
решението е съгласувано с тях. Г-н Маринов уточни, че на заседанието на комисията е
поканена д-р Маргарита Николова, която изразява съгласие с направеното предложение и
ще съдейства за намиране на подкрепа от страна на директорите на МБАЛ.
След проведено гласуване, решенията бяха приети с мнозинство.
По четвърта точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Катя
Петрова – областен координатор на Агенцията за социално подпомагане на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ за област Русе, която представи информация
за активните схеми и възможности за кандидатстване по програмата през 2012 г.
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(Приложение 5) Тя каза, че от 1 март ще се реализира обществена трапезария, където
могат да работят деца със СОП, получили удостоверение за завършен клас. Тя предложи в
„Дни на отворените врати“ да се изследва устойчивостта на разгледаните през 2011 г.
социални услуги, разкрити по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
включително по вече приключили проекти.
Г-жа Дончева обърна внимание, че срокът за предоставяне на услугата „Личен
асистент“ е удължен до месец септември. Относно наемането на социални работници, вече
са назначени такива в Отдел „Закрила на детето” и Отдел „Хора с увреждания и социални
услуги”. Изготвени са 130 оценки на лица, които чакат да бъдат настанени в институция.
По четвърта точка от дневния ред бяха предложени следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“
приема за сведение информацията за активните схеми и възможности за кандидатстване
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2012 г.
2.
Да се организират „Дни на отворените врати“ като бъдат посетени социални
услуги, разкрити по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, включително
по вече приключили проекти.
Отговорник: Катя Петрова, Областна администрация
Срок: 28.09.2012 г.
Решенията бяха приети с мнозинство.
По пета точка Разни г-н Маринов предложи да се гласува неприсъствено следното
РЕШЕНИЕ:
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“ изразява
съгласие с предложената стратегическа рамка за развитие на Област Русе 2014-2020 г. в
сектор Социални дейности.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.
В определения срок не постъпиха отрицателни становища и допълнителни
коментари по т. 5 от дневния ред. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила на
комисията, решението се счита за прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник-областен управител
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