ПРОТОКОЛ
от подписване на Споразумение за тристранно сътрудничество – 19.07.2012 г., зала
1 на Областна администрация Русе
На събитието присъстваха г-н Веско Маринов – заместник областен управител,
проф. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“, г-н Благомил Благоев –
представляващ директора на Регионална дирекция за социално подпомагане,
представители на държавни структури, общини, неправителствени организации,
граждани, медии.
Г-н Маринов като домакин откри форума, като подчерта уникалността на
сътрудничеството, което предстои да бъде официализирано. Той уточни, че целта на
тристранното сътрудничество е изготвянето на междинна оценка за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе за периода 20102011 г. и при необходимост – изготвяне на Актуализиран документ за периода 20132015 г.
След встъпителните думи, г-н Маринов даде думата на проф. Белоев, който
изрази удоволствието на екипа от участието на университета в проекта. В
разработването на документите активно ще се включат студенти и преподаватели от
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Г-н Благоев изрази увереност, че с общите усилия на всички в област Русе ще
бъде създадена модерна и пълноценна мрежа от социални услуги.
След официалните изказвания г-н Маринов даде думата на г-жа Диляна
Филипова – представител на Регионална дирекция за социално подпомагане, която
направи презентация на напредъка по изпълнение на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги до края на 2011 г.
След това г-н Маринов даде думата на доц. Тодорка Стефанова – декан на
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и ръководител на академичния екип по
споразумението. Доц. Стефанова благодари за предоставената възможност да се
включи в такава важна и отговорна задача. Тя каза, че междинната оценка ще се
изготви чрез разработване на дипломни работи и курсови проекти, за което
предварително е подготвено работно задание. Темите ще бъдат подбрани съобразно
четирите основни приоритета на стратегията.
Г-жа Павлина Бранкова – представител на Областна администрация презентира
основните моменти от Споразумението за тристранно сътрудничество.
В края на срещата г-н Маринов благодари на всички за участието и подчерта, че
в началото на 2013 г. трябва да се поздравим с един работещ документ, който да стане
основа за една добре планирана социална система. Той подчерта, че за да се случи това
е необходимо всички заинтересовани страни да положат усилия, да работят в екип и да
си сътрудничат.
След изказването на г-н Маринов се пристъпи към самото подписване на
Споразумението за тристранно сътрудничество. Подписани и подпечатани бяха четири
еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един са архив в Областна
администрация.
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