ПРОТОКОЛ № 2 /17 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Борово по проект „Партньорства 2020“
Днес, 17 април 2015 г. в Община Борово се проведе работна среща по проект
„Партньорства 2020“. В срещата участваха 16 участници: представители на местната
власт; представител на Областна администрация – Русе, представители на
образователни институции.
Микаела Здравкова, ръководител на проекта представи целите и дейностите по
него. Фасилитаторът на срещата Лора Саркисян, представи добри практики на
партньорство между НПО и местни власти, както и възможности за такова според
приоритетите и мерките в Общинския план за развитие на Община Борово за периода
2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за партньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Борово, 17 април 2015
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел : Главна цел,
специфична цел/и

Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Съхраняване на културно-историческото наследството
на читалищата
В Боровска община, както и в много други, тенденциите са
към превес на общуването с помощта на електронните
технологии, докато заниманията със спорт или изкуство
силно намаляват.
Възможностите за местата, в които това е възможно, също са
изключително малко. Регистрираните читалища в общината
са 7, във всички тях са разкрити и се финансират със средства
от държавния бюджет общо 15 щатни длъжности.
Читалищата полагат усилия да съхранят културноисторическото наследство на региона, но срещат препятствия
в остарялата материална база, неадекватните условия за
съхранение на ценни експонати на културно-историческото
наследство; липсата на добри условия за разнообразяване на
читалищната дейност.
Запазване на културно-историческото наследство на
читалищата в община Борово
Специфични цели:
- Модернизиране на остарелия сграден фонд на
читалищата
- Разширяване на обхвата на работа на читалищата
Жители и гости на населените места, вкл. туристи

12 месеца
Ремонт на сградния фонд на читалищата – в рамките на този
проект се започва с читалището в с. Обретеник и след това се
включват и другите читалища в общината
Разнообразяване на съществуващите читалищни форми
Нови читалищни форми
Разработване на годишните културните календари на всяко
населено място в общината – разнообразяване на
традиционните дейности

Резултати

Партньори

Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Осигурени зали и площадки на открито за културните
дейности
Въведени нови форми в читалищата
Осигурени възможности за провеждане на събития
Жители и гости на общината привлечени към културния
живот
Разнообразен културен календар за всяко селище
Община Борово и кметствата
Училищни настоятелства
Читалищата в общината
Земеделските кооперации
Спортни и пенсионерски клубове
70 000 лв за ремонт
Екип за изпълнение на проекта – 5 души

Приоритетна област 2 Подпомагане развитието на вътрешния
потенциал на местната икономика и пазари
и
Приоритетна област 4 Подкрепа на устойчивото развитие на
местната общност и територията

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)

Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел : Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта

Осигуряване на кадри за социалните услуги в община
Борово
Преструктурирането на социалните услуги (за деца, за
възрастни, за хора с увреждания) извежда на преден план
необходимостта от професионален капацитет по начин, който
гарантира, че потребителите ще получат адекватни за
нуждите си грижи.
В тази сфера Община Борово среща следните проблеми:
липсват кадри за предоставяне на социалните услуги; голямо
текучество сред кадрите поради редица причини
(затруднения с транспорта или наудобства от далечното
пътувания, липса на подходяща квалификация, демотивация
на кадрите).
Наблюдава се разминаване между образованието на кадрите
и практиката при социалните услуги
Да се осигурят квалифицирани кадри за качествени социални
услуги в община Борово
Ученици
Студенти или завършили висше образование по
специалността социални дейности, социална педагогика и
семейно консултиране
12 месеца

Основни дейности

Резултати
Партньори

Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020
Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)

Работа с ученици за насочване към професията на социалния
работник
Привличане на учениците към реалната практика в
конкретното работно място
Срещи със студенти, които завършват тази специалност
Промяна на учебните програми с акцент върху практиката,
въвеждане на платени стажове
Съвместни дейности между училищата и социалните услуги
Осигурени кадри за качествено предоставяне на социалните
услуги в общината
Община Борово, НПО
Русенски университет, Великотърновски университет,
Шуменски университет
Средства за срещи, организиране на форуми, техника,
транспорт

Приоритетна област 3 Развитие на местния пазар на труда
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ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

