АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА
ДЕЦА В РИСК: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП

ДЕЙНОСТ 4: НАБЛЮДЕНИЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА ИНСТИТУЦИИТЕ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ НА
РЕГИОНАЛНО НИВО

В контекста на цялостната инициатива това е най-важната дейност, който следва
да установи дали системата за контрол на местно и регионално ниво функционира
ефективно и в съответствие със законовите изисквания. Целта на наблюдението е да се
установи дали институциите на местно и регионално ниво:
 изпълняват ефективно своите контролни функции;
 съществуват ли пропуски в контролната дейност;
 съществуват ли проблеми във взаимодействието с други институции, които
обуславят неефективна контролна дейност;
 какви мерки са необходими, за да се подобри контролната дейност на местно и
регионално ниво.
Методите за мониторинг са:
1.Интервю с представител (ръководител/експерт) на институция с контролни
правомощия на местно ниво (община).
2.Преглед на документация.
3.Интервю с представители на институции с контролни правомощия на
регионално ниво (АСП, ДАЗД)/ представители на структури за взаимодействие на
регионално ниво.
Интервю с представители на институции с контролни правомощия на регионално
ниво (АСП, ДАЗД), с представители на структури за взаимодействие между
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институции на регионално ниво, доставчици на социални услуги и граждански
организации и други органи по закрила на детето (Комисия за детето, чийто
ръководител е директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”;
МКБППМН, при наличие на такава на местно ниво, също така инспектори от Детска
педагогическа стая към МВР) – посещение в офиса на институция/и с контролни
функции
При установена необходимост, би било полезно за бъде проведено интервю и с
представители на други институции, чиято дейност попада в сферата на защитата на
деца в риск и които имат важна роля при взаимодействието с контролните институции
на местно ниво.
За целта следва да се използва анкетна карта от типа, приложим за контролната
дейност на институции, работещи в социалната сфера на регионално ниво.
Адаптирането на анкетната карта следва да се извърши в зависимост от междинните
констатации от наблюдението.

4.2.АНКЕТНА КАРТА относно осъществявана контролна дейност на регионално
ниво/взаимодействие между институции
Град:
Институция:
Анкетирано лице, позиция:
Дата:
І.Осъществяване на контрол върху доставчиците на социални услуги от
резидентен тип
1.Колко са заведенията на доставчици за
социални услуги – резидентен тип, които
функционират в настоящия момент в
общината/областта? Какъв е техният
характер?
2.Какви са основните механизми за
взаимодействие
между
институции,
доставчици и граждански организации?
По
Ваша
оценка,
ефективно
ли
функционират?
3.Какви са основните механизми за надзор
върху работата на местните структури,
които
осъществяват
контрол
при
предоставянето на социални грижи за деца
от резидентен тип?
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4.На каква периодична база се отчитат
местните структури за извършваната от тях
контролна дейност върху предоставяните
социални грижи от резидентен тип?
5.Публично достъпни ли са докладите
относно
работата
на
местните
подразделения с контролни функции?
6.Кой е най-често срещаният повод, при
който местните подразделения търсят
съдействие от регионалните структури на
АСП/ДАЗД?
7.Съществуват ли проблеми от практиката,
с които се сблъскват доставчиците на
социални услуги от резидентен тип?
8.Съществуват ли проблеми от практиката,
с които се сблъскват местните институции
при осъществяването на контрол върху
доставчиците на социални услуги от
резидентен тип?
9.Има ли случаи през последната 1 година,
при които е възниквала нужда от
съдействие от други институции, за да се
преодолее проблем с работата на
доставчици на социални услуги от
резидентен тип и не е получено адекватно
съдействие?
Ако да, поради какви причини?
10.През последната година колко пъти са
задействани Координационните механизми
(за деца жертви на трафик и деца жертви на
насилие)?
Ако „да”, по какъв повод?
11.Необходими
ли
са
промени
в
нормативната база, които да направят поефективна
контролната
работа
на
институциите във връзка с предоставянето
на социални грижи за деца от резидентен
тип?
12.Имате ли други препоръки?
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