ПРОТОКОЛ № 1/05.02.2015 г.
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО
Днес, 05.02.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа в зала „Марица” на І етаж в сградата
на Областна администрация – Хасково се проведе заседание 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 Милена Рангелова – зам. областен управител
на област Хасково и председател на ЗМО. На заседанието присъстваха 23 от членовете на
Звеното. Списък на присъствалите е приложен към настоящия протокол. Заседанието
протече при следния дневен ред:
1.

Представяне на План за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната

стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково за 2015 г.
2.

Презентация на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и на

предстоящи за реализиране дейности по Проекта „Развитие на системата за планиране и
предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
3.

Представяне на План-проект за разработване на „Областната стратегия за

развитие на социалните услуги на територията на област Хасково 2016 – 2020 г.”
4.

Други

По първа точка от дневния ред думата бе дадена на г-н Венелин Парапанов – гл.
експерт в Областна администрация Хасково и член на основния състав на ЗМО, който
запозна присъстващите с приетия План за мониторинг и оценка на изпълнението на
Областната стратегия за развитието на социалните услуги за 2015 г. Отбеляза се , че планът е
утвърден на заседание на основния състав на Звеното на 17.12.2014 г. от председателя г-жа
Рангелова. Бяха маркирани съвсем накратко основните дейности, предстоящи за изпълнение
до м. юни 2015 г., когато трябва да бъде приет и последния Мониторингов доклад на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Хасково 2010-2015 г. Г-н
Парапанов подчерта, че подробния План, заедно с неговия табличен модел е качен на сайта
на Областна администрация Хасково и всеки, който има желания може да се запознае в
детайли със структурата, приоритетите на мониторинга и приетите дейности по плана.
По втора точка от дневния ред думата бе дадена на г-жа Валентина Грозева –
координатор за област Хасково по Проект „Развитие на системата за планиране и
предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, която запозна присъстващите с
Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и с предстоящи за реализиране
дейности по цитирания проект. Присъстващите членове на звеното бяха запознати със
Стратегията под формата на презентация. Бяха представени визията, основните принципи,
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ключовите предизвикателства и възможностите за финансиране по Националната стратегия
за дългосрочна грижа. Г-жа Грозева се спря подробно на основните фактори на
институционалния тип грижа, целите и подцелите на Стратегията. По отношение на
финансирането бяха засегнати в детайли теми, свързани с механизмите на финансиране,
плана за изпълнение на Стратегията, както и дейности, свързани с управлението и
мониторинга на Стратегията.
По трета точка от дневния ред г-жа Грозева, съвместно с г-н Стефан Манахилов –
директор РДСП Хасково представиха, отново под форма на презентация, изготвения от
основния състав на ЗМО План-проект за разработване на „Областната стратегия за развитие
на социалните услуги на територията на област Хасково 2016 – 2020 г.”. Последователно
бяха представени целите на Стратегията, обектите на изследване, инструментариума за
работа, начина на анализиране на ситуацията, рисковите групи и др. Особено внимание беше
отделено на плана за работа, времевото разпределение на дейностите по изготвяне на
Стратегията и на ангажиментите, които имат различните институции в този процес.
След края на презентацията, се създаде дискусия, относно изготвянето на
Стратегията за новия програмен период, като всички членове на Звеното се обединиха около
становището, че вече има натрупан положителен опит с предходната стратегия, но безспорно
предстои много отговорна работа до края на календарната година, когато се очаква
приемането на документа на заседание на Областния съвет за развитие. Г-жа Рангелова
отбеляза, че като първа дейност по изготвения план предстои създаване на експертна работна
група, с представители на държавни институции и общини, която ще работи по Стратегията,
като се надява кметовете на общини да излъчат за свои представители в групата същите
служители, които са били в състава на ЗМО. От своя страна бе отбелязано, че съгласно
вътрешните правила за работа на ЗМО, същото представа да функционира след приемане на
последния мониторингов доклад на старата стратегия, предвиден за приемане в края на м.
юни. По предложение на членовете се взе решение презентациите по втора и трета точка от
дневния ред да се изпратят по електронна поща до всички членове на ЗМО.
По четвърта точка от дневния ред „Други” координаторите по проект „Развитие
на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”
използваха днешното заседание за да поканят всички членове на работна среща - семинар на
18 и 19.02. в хотел „Ретро” гр. Хасково, на която ще се коментират добри практики в
социалната сфера по Дейност 7 от цитирания проект.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател...............................
/Милена Рангелова/
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