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Днес, 14 Март 2013 г. се състоя заседание на Звеното за мониторинг и оценка
към Постоянната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие –
Ямбол. На заседанието присъстваха повече от половината от членовете на Звеното за
мониторинг и оценка (приложен присъствен лист). Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на информация за изпълнението на планираните дейности за 2012
година в Общинските планове за развитие на социалните услуги – докладват
представителите на общините.
2. Представяне на информация за проектите по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” с конкретен бенефициент Агенцията за социално
подпомагане – докладва директор на Регионална дирекция за социално
подпомагане - Ямбол.
3. Планиране и синхронизиране на методите и подходите на работа на Звеното за
мониторинг и оценка.
4. Разни.
Заседанието бе открито и водено от Нели Кадиева – заместник областен
управител и председател на Звеното за мониторинг и оценка към Постоянната комисия
по социална политика към Областния съвет за развитие – Ямбол. Нели Кадиева посочи
изведените приоритети в Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Добрата оперативна координация между членовете на Звеното за мониторинг и оценка
ще спомогне за реализиране на приоритетите, целите и мерките, заложени в
Стратегията. Роля на Звеното за мониторинг и оценка е да проследи динамиката и
извърши оценка на действащите социални услуги и предприетите мерки за социално
включване на територията на областта. Резултатите от мониторинга и оценката са
основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления
и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението; да
оцени напредъка спрямо планираните услуги и мерки в Областната стратегия, за
изграждането на ефективна мрежа от достъпни и качествени социални услуги,
осигуряващи възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица,
попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на
условия за реалното им социално включване.
По т.1 бе дадена думата на представителите на общините на територията на
област Ямбол да докладват за изпълнението на планираните дейности за 2012 г. в
Общинските планове за развитие на социалните услуги. Община Болярово нямаше
представител, но бяха изпратили писмен доклад. (Към Протокола са приложени
подробните доклади на общините).
Обобщено бе, че в областта има изградена добра мрежа от социални услуги,
също така общините от област Ямбол работят активно по осъществяване на заложените
дейности както в областната, така и в общинските стратегии за развитие на социалните

услуги. Посочено бе, че съществува недостиг и е нужно да се търсят възможности за
предоставяне на грижи за хората с ментални проблеми и място за временно
настаняване на бездомни лица.
По т.2 – Милена Янъкова – директор на РДСП Ямбол представи доклад относно
дейността на Агенцията за социално подпомагане, като междинно звено по ОП
”Развитие на човешките ресурси”. (Доклада е приложен към Протокола.)
По т.3 бяха синхронизирани методите и подходите на работа на Звеното за
мониторинг и оценка, бяха уточнени и планирани следващите етапи от работата му по
изготвянето на мониторинговия доклад за 2012 година за цялостното изпълнение на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги, който да се предостави за
обсъждане и одобрение от Постоянната комисия за социална политика.
След приключване на дневния реда заседанието бе закрито.
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