ПРОТОКОЛ № 1 /16 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Бяла по проект „Партньорства 2020“
Днес, 16 април 2015 г. в зала 2 на читалище „Трудолюбие“ – гр. Бяла се проведе
работна среща по проект „Партньорства 2020“. В срещата участваха 19 участници:
представители на местната власт, представител на Областна администрация – Русе,
представители на образователни институции, читалища и НПО.
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 Бяла за периода
2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за пратньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Бяла, 16 април 2015
Работно заглавие
Описание на
проблема

Арт студио
Визията за развитие на културните процеси в общината се
основава на разбирането за културата като важен фактор за
развитието на общността.
Новите информационни
технологии,
процесите
на
глобализация изискват от обществото адекватни на
съвременната социокултурна среда подходи и решения във
всички области, а това с особена сила се отнася до грижата за
съхраняването и развиването на талантите на младите хора.
В тази сфера се очертават и основните проблеми на община
Бяла, където няма форми за работа с деца с таланти, няма
база, която да гарантира провеждането на разнообразни
форми, липсват съвременни материални условия за
специализирани занимания за деца с разностранни таланти.

Цел: Главна цел,
специфична цел/и

Осигуряване на условия за разгръщане на детските таланти.
Създаване на арт студио като извънучилищна дейност с
използване на помещение, предоставено от Община Бяла

Целева група/и и
финални
бенефициенти

Деца с таланти – спорт, изкуство, научни интереси – на
възраст от 4 до 18 години
Разделени на групи, като дейностите се съобразяват с
възрастта

Продължителност на
проекта
Основни дейности

36 месеца
Арт студиото обявява всеки ден с различна тематика –
занимания по 2-3 часа - по предварителен график.
Записват се деца, които имат интереси и способности в
определена сфера. Наемат се ментори, учители, водещи
Идеи за тематики на дните от седмицата:
• Предприемачество

Групов психо-динамичен тренинг
Театрално студио
Съхраняване на българските традиции чрез шевици,
костюми
• Изобразително изкуство
• Певческа група
Следващ етап – реализация на усвоените знания и умения
чрез:
• Участия във фестивали
• Организиране на благотворителни инициативи с
участие на децата или на предмети, изработени от тях,
за набиране на средства в името на определена кауза
или за продължаване на дейностите на арт студиото
Придобити умения и знания в подкрепа на детските таланти
Намалена агресия, повишен творчески капацитет, придобито
разбиране за другите и толерантност
Придобити умения за работа в екип
Община Бяла, Читалищата в общината и Читалището в с.
Долна Студена – Община Ценово
Закупуване на материали, възнаграждения, транспорт
•
•
•

Резултати

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

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до
административни, образователни, здравни, социални и
културни услуги.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и
училищно образование

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и

Беленската гора – място за отдих и спорт
Природните дадености, живописните места само на няколко
километра от град Бяла, в Беленската гора, са предпоставка
за развитието на качествен отдих за жителите на общината и
за гостите. ОПР констатира, че това ще доведе до нови
възможности за развитие на малкия и средния бизнес в
общината, създаване на нови работни места, промоциране и
използване на местните природни ресурси. От друга са
необходими значителни инвестиции, за да се подобри
прилежащата инфраструктура. Основният проблем е липса
на места и условия за масова спортна дейност и отдих в
Беленската гора
Приобщаване на голяма част от населението към
здравословен начин на живот, усвояване на беленския
лесопарк като кът за отдих и развлечения

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

Резултати
Партньори

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

Населението на община Бяла

18 месеца
Изграждане на вело алеи
Изграждане на места за отдих и игри
Организиране на празници и събития: Ден на Земята,
състезания с велосипеди, маратон, културни прояви на
открито
Подобрено здравословно състояние на населението от
общината
Община Бяла
Инициативен комитет за Беленската гора – новоучредена
НПО
Спортен клуб
Предварителни проучвания – за въпросите на собствеността
и възможността да се изграждат съоръжения в горски фонд
Средства за почистване и изграждането

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до
административни, образователни, здравни, социални и
културни услуги.
Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и
младежки клубове: създаване на условия за пълноценно
използване на свободното време на младите хора; превенция
на рисковото поведение сред децата и младите хора.

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
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ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

