ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от работна среща с цел координиране на действията по изпълнение на проекти,
насочени към деинституционализация – 30.03.2012 г., зала 1 на Областна
администрация – Русе
Работната среща беше свикана във връзка с писмо от г-н Тотю Младенов –
министър на труда и социалната политика, в което се акцентира върху основните
приоритети на правителството в областта на подкрепата на децата и семействата.
Ролята на местните власти е от изключително значение за реализирането и
устойчивостта на ключовите проекти, като в този процес координацията между
институциите има решаваща роля.
Един от основните приоритети на правителството е затварянето на входа на
специализираните институции за деца и насочването на потребителите към услуги от
резидентен тип. В помощ на този процес е изпълнението на следните проекти:
- Проект „Детство за всички“ – изпълнява се по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“;
- Проект „И аз имам семейство“ – изпълнява се по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“;
- Проект за социално включване – изпълнява се със заемни средства от
Световна банка.
Присъстваха представители на Областна администрация, Регионална дирекция
за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по
образование, дирекциите за социално подпомагане в област Русе, общините в област
Русе.
Работната среща беше открита от г-н Веско Маринов – заместник областен
управител на област Русе. Той изясни поводът на форума и предложи следния дневен
ред:
1. Кратка презентация на проектите:
- „Детство за всички”;
- „ И аз имам семейство”;
- Проект за социално включване.
Докладва: Регионална дирекция за социално подпомагане
2. Представяне и обсъждане на информация за етапите и напредъка на
изпълнението на проекта „Детство за всички”.
Докладват: Община Русе и Община Бяла; членовете на регионален екип по
деинституционализация
3. Представяне и обсъждане на информация за етапите и напредъка на
изпълнението на проекта „И аз имам семейство”.
Докладват: Община Русе и Община Бяла; Дирекция за социално подпомагане –
Русе и Дирекция за социално подпомагане – Бяла
4. Представяне и обсъждане на информация за етапите и напредъка на
изпълнението на Проекта за социално включване.
Докладват: Община Русе, Община Бяла и Община Сливо поле; Дирекция за
социално подпомагане – Русе и Дирекция за социално подпомагане – Бяла
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5. Обсъждане и приемане на решения за изработване на механизъм за
координиране на действията с цел успешното изпълнение на дейностите от трите
проекта.
Докладва: Областна администрация – Русе
По първа точка г-н Маринов даде думата на г-жа Татяна Дончева – директор
на Регионалната дирекция за социално подпомагане, която направи кратка презентация
на трите проекта и изясни дейностите, които трябва да бъдат реализирани.
След това г-н Маринов даде думата на представителите на институции,
отговорни за изпълнението на трите проекта. Доклади направиха следните
представители:
1. По проект „Детство за всички“:
- Г-жа Ина Петрова – представител на Община Русе;
- Г-жа Янка Кралева – представител на Дирекция за социално подпомаганеРусе;
- Г-жа Пенка Антимова – представител на Община Бяла;
- Г-жа Елеонора Маринова – директор на Дирекция за социално подпомаганеБяла;
- Д-р Маргарита Николова – директор на Регионална здравна инспекция;
- Г-жа Даринка Василева – представител на Регионален инспекторат по
образование;
- Г-жа Гинка Иванова – директор на Ресурсен център.
2. По проект „И аз имам семейство“:
- Г-жа Ина Петрова – представител на Община Русе;
- Г-жа Вяра Георгиева – директор на Дирекция за социално подпомаганеРусе;
- Г-жа Милена Влахова – представител на Сдружение „Еквилибриум“, което е
партньор на Община Русе;
- Г-жа Пенка Антимова – представител на Община Бяла;
- Г-жа Елеонора Маринова – директор на Дирекция за социално подпомаганеБяла.
3. По проекта за социално включване:
- Г-жа Ирена Петрова – представител на Община Русе;
- Г-жа Янка Кралева – представител на Дирекция за социално подпомаганеРусе;
- Г-жа Тодорка Дражева – представител на Община Сливо поле;
- Г-жа Янка Кралева – представител на Дирекция за социално подпомаганеРусе;
- Г-жа Пенка Антимова – представител на Община Бяла;
- Г-жа Елеонора Маринова – директор на Дирекция за социално подпомаганеБяла.
След докладите г-н Маринов обърна внимание, че сред присъстващите е г-жа
Катя Петрова – регионален координатор по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и й даде думата за коментар. Тя подчерта, че е видна добрата
координация между различните институции. Постигнат е голям напредък по
изпълнението на трите проекта и изрази увереност, че дейностите, които са планирани
ще се реализират успешно. Г-жа Петрова напомни, че трябва да се внимава да не се
допусне двойно финансиране, както на целия проект, така и на отделните дейности.
Даден беше пример с ЦОП-Русе и ЦОП-Две могили, които извършват дейности по
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приемна грижа. Необходимо е да бъде огледано всичко с голямо внимание. Също така
г-жа Петрова обърна внимание на спазването на разпоредбите, отнасящи се до
конфликта на интереси и на ПМС 330/2011 г. относно възнагражденията на екипите,
реализиращи проекта.
Относно двойното финансиране г-жа Влахова подчерта, че се вземат мерки
такова да не се допуска. Кампаниите за популяризиране на приемната грижа се
провеждат на територията на общини, където такива не са заложени по проект. Тя каза
още, че основно проблемите са свързани с липсващата нормативна база за приемната
грижа и че реализирането на дейностите може да започне едва след нейното приемане.
След проведената дискусия относно възможностите за подобряване на
взаимодействието бяха гласувани и единодушно приети следните решения:
1. Да се планират и изпълнят мерки за съвместни дейности по
деинституционализация между дирекциите за социално подпомагане и общините, в т.
ч. организиране на мултидисциплинарни екипи.
Срок: 30.04.2012 г.
Отговорник: Областна администрация, Регионална дирекция за социално
подпомагане, общини
2. Ежемесечно да се изготвят доклади за напредъка на дейностите по
деинституционализация.
Срок: ежемесечно
Отговорник: Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция за социално
подпомагане, кметовете на общини в област Русе
3. Регионалната дирекция за социално подпомагане да предостави информация
на сдружение „Еквилибриум“ за броя и профила на децата, оценени да ползват услугата
„приемна грижа“.
Срок: 30.04.2012 г.
Отговорник: Регионална дирекция за социално подпомагане
4. Екипите по приемна грижа да вземат участие в обученията на кандидатите
за приемни семейства, организирани от сдружение „Еквилибриум“.
Отговорник: Сдружение „Еквилибриум“
В края на срещата г-н Маринов подчерта, че добрата координация и
взаимодействие е от изключително голямо значение във всички сфери. Когато има
проблем, неразбиране или недооценяване работата на някоя от страните, няма как да се
постигне напредък. Не трябва да се забравя, че в реализирането или не на дадена
политика, мярка, програма водещ приоритет трябва да бъде подобряването на живота
на хората. Затова той призова всички да се ръководят от този принцип в своята работа и
да не възпрепятстват по никаква причина постигането на екипност в своята
професионална сфера. Също така поради големия обществен принос, който ще имат
разгледаните проекти в бъдеще, е необходимо както партньорите, с които се реализират
дейностите, така и Областния управител да бъдат своевременно информирани за
етапите, до които е достигнал проекта и при възникнали проблеми да се търсят
адекватни начини за преодоляването им.
С това дневният ред беше изчерпан и г-н Маринов закри заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител на Област Русе
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