ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща на 03.06.2015 г. между представители на Областна
администрация – Русе и Регионална дирекция по социално подпомагане – Русе
Днес, 03.06.2015 г., от 16:30 часа в сградата на Регионална дирекция по социално
подпомагане – Русе се проведе работна среща между представители на Областна
администрация – Русе и Регионална дирекция социално подпомагане – Русе във връзка
с предстоящо заседание на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ в Област Русе и
процеса на разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Русе 2016-2020.
Срещата премина в присъствието на:
- г-жа Вероника Георгиева – младши експерт в отдел „Административен
контрол и регионално развитие” към дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Русе;
- г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция социално
подпомагане – Русе;
- г-жа Камелия Кожухарова - главен експерт “Социална закрила” към
Регионална дирекция социално подпомагане – Русе.
В рамките на срещата бе направен преглед на постъпилата информация по
одобрената матрица за акумулиране на необходимата за разработване на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016 – 2020 (ОСРСУ)
информация.
На тази база се заключи следното:
- преобладаващо информацията е подадена фрагментирано;
- липсва информация по т.4.4 Човешки ресурси, заети в социалната сфера в
малките общини, които сами администрират услугите – с конкретни цифри;
- липсва информация по т.5 Заключение на база събраната информация и
препоръки за повишаване ефективността и ефикасността на системата от социални
услуги;
- най-пълно е отразена информацията, подадена от общините Борово, Иваново
и Русе.
Във връзка с изложеното, се изведе необходимост от удължаване срока за
подаване на обща (сглобена) информация по т.5 и т.4.4.
Наред с това, бе решено да се изпрати за попълване приетия актуализиран
вариант на времеви график по общини за изпълнение на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги 2016-2020, като в него бъдат залагани единствено
социални услуги. Здравните програми, тези за заетост и образование, могат да бъдат
описани в рамките на анализа (т.5), като методи за решаване на специфични проблеми.
На следващо място, предвид заложения в индикативния план-график срок (м.
юли и м. август) за разработване на текстовата и аналитична част на ОСРСУ 2016-2020,
членовете на сформираната работна група да подадат актуални контакти на основно и
резервно лице, в случай на отсъствие, за връзка през летните месеци в случай ан
необходимост от допълнителна информация за изготвянето на ОСРСУ за следващия
планов период.
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В края на срещата бяха разпределени и отговорностите на Областна
администрация – Русе и Регионална дирекция по социално подпомагане – Русе в
процеса на разписване на Стратегията.
В края на срещата бяха взети следните решения:
1.
Предвид навлизането в етап на текстово и аналитично разработване на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020
се удължава срокът за общините в Област Русе за подаване на информация по т. 5
от приетата Матрица за акумулиране на данни, необходими за разработване на
цитираната стратегия.
Срок: 25 юни 2015 г.
Отговорник: общините в Област Русе
2.
Аналогично на предходното решение, в срок до 10 юни 2015 г. да се
изпрати за попълване времевия график по общини за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 2016-2020 от общините
в Област Русе.
Срок за изпращане на времевия график до
общините:
10.06.2015
г.,
отговорник
Областна администрация – Русе.
Срок за подаване на информацията от
общините: 25 юни 2015 г., отговорник
общините в Област Русе
3.
Да се подадат актуални данни за контакт с основно и резервно лице от
общините в Област Русе, членове на сформираната работна група за разработване
на ОСРСУ 2016-2020, за връзка през месеците юли и август 2015 г.
Срок: 25 юни 2015 г.
Отговорник: общините в Област Русе
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