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ПРОТОКОЛ № 2/14.06.2013 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

Днес, 14.06.2013 г. (петък) от 10.30 часа в малката зала на І етаж в сградата на

Областна администрация Хасково се проведе заседание на основния състав на Звеното за

мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област

Хасково. Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Донка Петрова – главен секретар в

Областна администрация Хасково и председател на Звеното. На заседанието присъстваха

членовете на основния състав на Звеното, както и Валентина Грозева и Атанас Петров -

областни координатори по Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на

социални услуги на регионално равнище - Област Хасково”. Списък на присъствалите е

приложен към настоящия протокол.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на „Областната

стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Хасково” в

периода до м. март 2013 г.

2. Обсъждане предложенията на общините за промени в действащи

социални услуги, които да залегнат при актуализация на Областната стратегия.

3. Други

По първа точка от дневния ред бе представен Мониторинговия доклад за

изпълнението на „Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на

област Хасково” в периода до м. март 2013 г. Изготвения доклад е в съответствие с

Вътрешните правила за работа на Звеното за мониторинг и оценка и по-конкретно с чл. 4 от

Раздел ІІ „Състав, структура и функции на звеното”. Мониторинговия доклад бе изготвен на

база на обстоен анализ и голямо количество обработени данни от страна на всички членове

на основния състав на звеното, с активната роля и подкрепа на Областните координатори по

проект ”Развитие на сиситемата за планиране и предоставяне на социални услуги на

регионално равнище”. След обсъждане и коментари докладът бе утвърден от Председателя

на ЗМО, като копие от него е прикрепен към настоящия протокол. Присъствалите на

заседанието решиха с така изготвения Мониторингов доклад да бъдат запознати и всички

членове на разширения състав на звеното.

По втора точка от дневния ред бяха обсъждани предложенията на общините за

промени в действащи социални услуги, които да залегнат при актуализация на Областната

стратегия. Беше отчетено, че всички общини подадоха в срок до председателя на Звеното

своите предложения, както и, че оказаха активно съдействие при попълването на
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информационните карти, обезпечаващи събирането на актуална база данни, както за

изготвяне на Мониторинговия доклад, така и в процеса на актуализация на Областната

стратегия.

След обстоен коментар и дискусия по всички направени от общините

предложения присъствалите на заседанието излезнаха със следнити препоръки, които след

коментар с членовете на разширения състав на звеното ще залегнат в процеса на

актуализация на Областната стратегия:

1. Приемат се всички предложения на общините, свързани с промяна на

времевия график по отношението реализирането на планираните от тях социални услуги.

2. Да бъде прецизирано предложението на община Стамболово за изграждане на

Дневен център за стари хора през 2015 г. и Дом за стари хора през 2015 г., с препоръка

едното от предложенията да отпадне поради липса на целева група за реализация на

социалната услуга.

3. Да бъде прецизирано предложението на община Минерални бани за

изграждане на Дневен център за стари хора след 2015 г. и Дом за стари хора през 2015 г., с

препоръка едното от предложенията да отпадне поради липса на целева група за реализация

на социалната услуга, както и неуточнена собственост на сградния фонд, който ще се

използва за реализиране на посочените услуги.

4. Да отпадне предложението за създаване на център за социална рехабилитация

и интеграция за лица с увреждания в община Минерални бани, поради неуточнена към

момента собственост на Икономически техникум с. Минерални бани, предвиден като

сграден фонд на бъдещата социална услуга.

Основният състав на ЗМО се обедини около идеята, че повечето предложения,

направени от общините са незначителни, главно от времеви характер и не променят

съдържанието на специфичните цели по планираните направления в Областната стратегия.

По трета точка от дневния ред „Други” не постъпиха материали за разглеждане

от основния състав на Звеното.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Приложение: 1. Списък на участниците в заседанието на Звеното

2. Годишен Мониторингов доклад за изпълнението на

Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Хасково

Председател...............................

/Донка Петрова/


