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ФИНАЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ РУСЕ 2010 – 2015
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в Област Русе
обхваща 6-годишен период (2010 – 2015), в който се обособяват два етапа с
продължителност по 3 години за изпълнение на стратегията, всеки от които започва с
период на подготовка и интензивно оперативно планиране.
Предвид настъпилата финална фаза в изпълнението на настоящата Стратегия,
през 2015 г. бяха проведени поредица от заседания на Звеното за мониторинг и оценка
и работни срещи между представители на Регионална дирекция за социално
подпомагане – Русе и Областна администрация – Русе. Основна цел беше създаване на
организация и планиране дейността на ангажираните страни в изпълнението на
Стратегията за приключване изпълнението на настоящата и приемане на Стратегията за
следващия планов период 2016 – 2020.
В тази връзка беше създадената организация за провеждане на мониторинг на
доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност, в Област Русе.
С решение, взето с Протокол №4/24.09.2015 г., бе определен състава на
сформираната работна група за провеждане на наблюдението, а именно: представители
на Областна администрация – Русе, Регионална дирекция за социално подпомагане –
Русе, общини в Област Русе, Регионална здравна инспекция – Русе, Регионален
инспекторат по образованието – Русе и Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе. Поради интензитет в служебната ангажираност на Регионален инспекторат по
образованието – Русе, нямаше излъчен представител в работната група.
Мониторингът протече по предварително изготвен от Регионална дирекция за
социално подпомагане – Русе график. Същият беше съгласуван с общините в Област
Русе, които оказаха пълно съдействие в провеждането му на терен.
В периода от 28 септември до 14 ноември бяха посетени общо 48 социални
услуги в Областта, от които 7 в Община Борово, 1 в Община Ветово, 3 в Община Две
могили, 1 в Община Иваново, 32 в Община Русе, и по 2 в общините Сливо поле и
Ценово.
Четири социални услуги от включените в приложената таблица специализирани
социални услуги за възрастни хора (1 в Община Бяла и 3 в Община Русе) не бяха
посетени с аргумент, че има разработена оценка на тяхното състояние на база
проведения Анализ на тяхното състояние по проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” за Област Русе.
Предвид изложеното, резултатите от проведения мониторинг представляват
неразделна част от настоящата Финална оценка, като Приложение №1 дава ясна

представа за състоянието на мрежата от социални услуги в Област Русе на финала на
действието на настоящата Стратегия. В раздел „Забележка“ са нанесени обобщени
коментари, постъпили от участниците в сформираната за мониторинга работна група.
Общи изводи за въздействието на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Русе:
 Спазена е основната ценност за стратегията - уникалност на
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност,
пол, увреждане, възраст, социално положение.
 Постигнато е съответствие на социалните услуги със заложените
международни документи относно човешките права;
 Спазени са принципите на недискриминация, обществена солидарност и
толерантност към всички социални групи;
 Постигната е ефективност и ефикасност на социалните услуги и
партньорствата;
 Осигурен е равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на
област Русе;
 Съобразени са водещите интереси на потребителите при планиране и
предоставяне на социални услуги;
 Създадени са гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и
потребности на потребителите;
 Следва се принципът за иновативност в процеса на планиране и
предоставяне на социални услуги;
 Насърчава се изграждането и развитието на услугите в общността;
 Към услуги от резидентен тип лица се насочват след изчерпване на
всички други възмоности;
 Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на
планиране и потребление на услугите;
 Постигната е ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите
средства;
 Надграждат се и се усъвършенстват съществуващите практики, опит и
услуги;
 Изгражда се мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на
всички заинтересовани страни;
 Осигурява се подкрепа на персонала за развитие на професионалната
квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;
 Спазват се принципите за законосъобразност и обвързаност с
нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен
кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето,
Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания,
Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните
подзаконови нормативни актове.

Основен извод от реализацията на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Русе през периода от 2010 г до 2015 г. е успешно
приключилият процес на деинституционализация за деца, чрез закритите
специализирани институции за деца в областта и осигуряване на алтернативна грижа
при спазване на най-добрия интерес на всяко дете.
Настоящият финален доклад за изпълнението на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе 2010 – 2015 е основа за разработване
актуализираната за периода 2016 – 2020 г. Областна стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Русе.
Приложение: съгласно текста.
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