ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на Област Русе

МАТРИЦА ЗА РАБОТА ПРИ АКУМУЛИРАНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ,
НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ РУСЕ (2016 – 2020)
№
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

ЗАДАЧА
Описание на ситуацията в Област Русе
Основни параметри на изследваната реалност
Население – демографска характеристика, приложение:
Таблица №1 „Население по градове и пол”, Таблица №2
„Население по общини, местоживеене и пол”, Таблица №3
„Естествен прираст”, Таблица №4 „Етническа структура на
населението”, Таблица №5 „Етнически и възрастов състав”,
Таблица №6 „Възрастово разпределение на населението (в %)
по общини”, Таблица №7 „Разпределение на трите
възрастови групи по общини (в %)” – възможно найактуални данни за три последователни години
Транспортна инфраструктура – информация относно
транспортната обезпеченост на всяка община в Област Русе за
последните 5 години със заложени за изпълнение проекти за
подобряване пътната инфраструктура
Общини – общо представяне

Здравеопазване, приложение: Таблица №8 „Разпределение на
лечебните заведения и изпълнителите на медицинска помощ
по общини”
Образование, приложение: Таблица №9 „Мрежа от училища и
1.6
детски градини”
Заетост и безработица, приложение: Таблица №10
„Населението в Област Русе в трудоспособна, над
1.7 трудоспособна и под трудоспособна възраст”, Таблица №11
„Брой на заетите по общини (в %) към 31.12.2014 г.”, Таблица
№12 „Трудов потенциал на общините (в %) към 31.12.2014 г.”
Доходи, приложение: Таблица №13 „Общ доход (средно на
1.8
лице от домакинство) - структура % за 2012, 2013 и 2014 г.”
Основни социални проблеми и идентифициране на
2.
рисковите групи и индивиди
Фактори, които пораждат риск за различни групи от
2.1
населението
2.2 Фактори, свързани с доходите
Безработица, приложение: Таблица №14 „Ниво на
безработицата по общини към 31.12.2014 г. (в %)”, Таблица
2.2.1
№15 „Профил на безработните лица по общини към
31.12.2014 г. (в %)”
Доходи на хора в над трудоспособна възраст, приложение:
2.2.2
Таблица №16 „Доходи на хора в над трудоспособна възраст
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по общини за годините 2012, 2013 и 2014 г. (средно на лице)”
Структура на семейството, приложение: Таблица №17 „Брой
самотни родители, отглеждащ дете/ деца, многодетни
семейства и самотно, живеещи стари хора по общини по найактуални данни”
Увреждане или тежък здравословен проблем на член от
семейството, приложение: Таблица №18 „Относителен дял на
пълнолетните лица с увреждания от пълнолетното
население”, Таблица №19 „Абсолютни стойности за деца с
увреждания”
Липса на жилище – информация за подалите заявление лица за
настаняване в общински жилища – брой и по групи лица
Затруднен достъп до здравни и образователни услуги
Принадлежност към уязвими етнически малцинства
Мерки за преодоляване на рисковите фактори, свързани с
доходите
Фактори при определяне на рисковите групи, свързани с
възрастта
Лица, отговорни за децата и възможност да предоставят грижа
Възможност да се предоставят грижи за възрастни от техни
близки
Мерки за преодоляване на рисковите фактори, свързани с
възрастта
Проблеми на изведените рискови групи, които се нуждаят
от социални услуги
Деца, чиито родители срещат трудности при отглеждането им
(открити случаи)
Социално-битови проблеми
Проблеми, породени от липса на родителски капацитет
(открити случаи)
Наличие на увреждане на детето – Таблица №20 „Брой на
децата с увреждания в областта”
Наличие на проблемно поведение на детето, приложение:
Таблица №21 „Брой на децата с проблемно поведение по
общини за периода 2012 – 2014 г.”
Деца, жертви на насилие или трафик, приложение: Таблица
№22 „Брой на деца жертви на насилие или трафик по общини
за периода 2012 – 2014 г.”
Деца в риск да бъдат изоставени от своите родители
Новородени деца
Деца от домове с риск от прекъсване на връзката с родителите
им
Деца с мярка за закрила
Деца, настанени в специализирани институции
Деца, настанени в приемни семейства
Деца, настанени при близки и роднини
Деца с нарушен родителски контрол, които не са обект на
закрила
Деца, чиито родители са в чужбина
Деца на разведени родители
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Хора с увреждания
Общи данни за хората с увреждания, приложение: Таблица
3.5.1
№23 „Брой на лицата с увреждания, 2014 г.”
3.5

3.5.2 Хора с увреждания, настанени в специализирани институции
3.5.3 Хора с увреждания, които не са обхванати от социални услуги
Възрастни хора, които се нуждаят от услуги за социално
3.6
включване

отдел ХУСУ
към ДСП
ОА, РДСП
„Превантивно –
информационен
център” Русе,
ОД на МВР – Русе
Център за
психично здраве –
Русе

3.6.1 Жертви на домашно насилие

3.6.2 Хора със зависимости и проблемно поведение
Стари хора
Стари хора,
3.7.1
институции

РЗИ

3.7

които

ползват

услуги

в

специализирани

3.7.2 Самотни стари хора, които не са обхванати от социални услуги
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Социални услуги
Общи положения, регламентирани от нормативната уредба
Проблеми при предоставянето на социални услуги в Област
Русе
Проблеми, свързани с нагласите и мотивацията на местната
власт за предоставяне на социални услуги
Проблеми, свързани с управлението на социалните услуги
Проблеми, свързани с финансирането на социалните услуги,
държавно делегирана дейност
Проблеми, свързани с мотивацията на персонала на социалните
услуги
Видове социални услуги
Специализирани институции
Специализирани институции за деца
Специализирани институции за възрастни
Услуги в общността, финансирани от общински бюджет
Услуги в общността, държавно делегирана дейност
Услуги в общността за деца и младежи
Услуги в общността за възрастни
Услуги, предоставяни по проекти и програми
Услуги, финансирани като частни инициативи
Човешки ресурси, заети в социалната сфера в малките общини,
които сами администрират услугите – с конкретни цифри
Предизвикателства пред областното планиране на социални
услуги
Заключение на база събраната информация и препоръки за
повишаване ефективността и ефикасността на системата от
социални услуги

отдел ХУСУ към
ДСП
отдел ХУСУ към
ДСП,
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РДСП
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Използвани съкращения:
ДБТ
ДРСЗ
ОА
ОЗД към ДСП
отдел ХУСУ
към ДСП
РДСП
РЗИ
РИО
ТСБ

дирекция „Бюро по труда”
дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе
Областна администрация – Русе
отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”
отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към дирекция „Социално
подпомагане”
Регионална дирекция социално подпомагане – Русе
Регионална здравна инспекция – Русе
Регионален инспекторат по образованието – Русе
Териториално статистическо бюро – Русе
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