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ДОКЛАД
от Лилия Георгиева – технически сътрудник в дирекция АПОФУС
относно: съдействие за организиране и провеждане на пресконференция и концерт на
Съюза на слепите в България под наслов “Изкуството – среща на два свята и форма на
интеграция“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛЧЕВ,
В Областна администрация Русе с вх. №62-00-2/09.04.2014 г. постъпи писмо от
„Регионална организация на съюза на слепите в България“, относно молба за
съдействие за горепосочените дейности. Областна администрация Русе, реагира
своевременно, като осигури зала „Свети Георги“ за провеждане на пресконференцията,
изпрати покани на медиите за участие в нея и информира обществеността за концерта.
Като ангажимент още бе и заснемане на мероприятието и предоставяне материалите на
съюза на слепите.
На 15.05.2014 г. в зала „Русе” на Музикалното училище талантливите
изпълнители със зрителни увреждания от цяла България радваха публиката повече от
два часа. Това е деветият концерт в страната, който е заключителен по проект
„Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни
увреждания с изнесени офиси”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
На пресконференция по-рано, открита от заместник областния управител Айлян
Карамехмедова, господин Долапчиев описа реализираните до момента дейности по
проекта. Общата му стойност е 275 хил. лева, а броят изнесени офиси в страната е 16 –
в градовете София, Благоевград, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Сливен,
Варна, Русе, Плевен, Шумен, Смолян, Кърджали, Монтана, Силистра и Дряново.
Значимо място в проекта заемат информационните дейности. Чрез
разпространението на дипляни хората могат да се запознаят с правилните поведенчески
модели при контакт с хора с нарушено зрение, а също и с основните очни заболявания
и необходимите грижи за зрението. „Целта на информационните кампании е
изграждане на мостове на доверие между зрящи е незрящи”.
Включени са и дейности, подпомагащи професионалната реализация на хората с
нарушено зрение, чрез подкрепа за избор на професия и повишаването на знанията за

успешно кандидатстване във висши учебни заведения. По този начин се създават
условия за успешното им социално включване в обществото.
Проектът ще приключи през месец октомври тази година. Председателят на
Съюза на слепите обясни, че в момента активно работят по запознаване с
възможностите на Новия програмен период 2014-2020.

