ГОДИШНА ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Хората с увреждания притежават същите права и отговорности, както всички
останали хора. Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане
на равни възможности, независимост и пълна икономическа и социална интеграция. Ето
защо индикативната програма на Областния обществен съвет за социално
включване на хора с увреждания в област Русе изцяло се основава на принципите за
равните възможности на хората с увреждания, както и цели предотвратяването на всяка
форма на дискриминация, основана на увреждане.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА:
1. Създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания,
ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване,
условия за социална интеграция на децата с увреждания, ефективно упражняване на
правата им и подкрепа на техните семейства.
2. Създаване на условия за пълноценно и качествено физическо, психическо,
нравствено, интелектуално и социално развитие на децата с увреждания, което изцяло
кореспондира с приоритетите на Областната стратегия за развитие на област Русе 20142020 г.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА СЪВЕТА:
− Увеличаване на капацитета на хората с увреждания и техните организации да
участват равноправно в обществото чрез: По-добър достъп до обществени сгради,
жилища, открити пространства и работни места; Достъпен транспорт; Достъпна
информация и комуникации;
− Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания;
− Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и
включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места;
− Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на
алтернативните форми на услуги.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и
възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях;
2. Създаване на необходимите правни и други условия за адаптиране на битовата,
околната, институционалната и комуникационна среда към нуждите на хората с
увреждания, включително повишаване на мобилността им.
3. Подобряване на материалните условия и качеството на живот в специализираните
институции;
4. Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в
културния живот;

5. Регламентиране на ясен механизъм за постоянно наблюдение и контрол за
спазването на правата на хората с увреждания и недопускане на дискриминация,
основана на увреждане.
МЕРКИ:
− Промяна на обществените нагласи спрямо хората с увреждания;
− Извършване на оценка на състоянието на специализираните институциите за деца
с увреждания и качеството на грижите в тях;
− Осигуряване на възможности за участие в културни прояви и развлечения;
− Издирване и осигуряване на подкрепа за талантливите деца с увреждания.
Насърчаване на творческите изяви на талантливи деца с увреждания.
− Подпомагане развитието на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с
увреждания и техни организации;
− Насърчаване на спортните организации да създават възможности за хората с
увреждания да участват в спортната дейност, проектиране на специални схеми и спортни
игри.
ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВНИ ТЕМИ:
I.
Първо заседание – 18 февруари 2016 година, 10 часа в Зала 1 на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
1. Представяне на годишната индикативна работна програма за 2016 г. на
ООССВХУ
Докладва – г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООССВХУ
2. Отчет на Фестивал „Светът е за всички – 2015 г.“
Докладва – г-жа Диана Николова – председател на ООССВХУ
3. Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги.
Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на
потребителите и техните близки. Активно използване на добрите практики на доказали
се Неправителствени организации.
Докладва – представител на Сдружение „Свят за всички“
4. Разни
Докладват: Членовете на ООССВХУ
II.

Второ заседание – 26 юли 2016 г. (неприсъствено)
1. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
Област Русе одобрява датите (25 и 26 петък и събота) ноември 2016 г. за провеждане
на Фестивал „Светът е за всички – 2016 г.”
2. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
Област Русе одобрява предложения регламент за провеждане на Фестивал „Светът е за
всички – 2016 г.”
3. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в

Област Русе одобрява предложената заявка за участие във Фестивал „Светът е за
всички – 2016 г.”
4. Заявките за участие във фестивала „Светът е за всички – 2016 г.” да се приемат
до 30 септември 2016 година.
III. Трето заседание – 08 септември 2016 г., 10 часа в Зала 1 на Областна
администрация - Русе
Дневен ред:
1. Създаване условия на територията на Област Русе, за въвеждане на регионални
програми и разширяване на обхвата на хората с увреждания, нуждаещи се от грижа в
семейна среда.
Докладва – представител на Дирекции „Регионална служба по заетостта“
2. Представяне на информация за ефективността от предоставените алтернативни
медико-социални грижи за децата, след трансформиране на „Дом за медико социални
грижи“ – Русе и свързаните с това дейности по превенция и реинтеграция в
биологичното семейство.
Докладва – представител на Община Русе
3. Реализиране на проекти по сключени договори по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Представяне на междинните резултати с
отчитане на: проекти дейности, включени лица от целевите групи, изпълнение на
заложени индикатори за изпълнение и резултат.
Докладват – Общините на територията на област Русе, сдружения и
неправителствени организации, с които са сключени договори за безвъзмездна
финансова помощ по ОП „РЧР“ 2014-2020 г.
4. Анализ на причините и мерки за превенция на инвалидизацията в Област Русе.
Докладва – представител на Регионална здравна инспекция - Русе
IV.

Техническа конференция – 11 ноември 2016 г.
За подпомагане организацията и провеждането на фестивал „Светът е за всички –
2016 г.“
V.

Други дейности
− Международен ден за правата на хората с увреждания – 5 май 2015 г.
− Международен ден на глухите 25 септември 2015 г.
− Ден на белия бастун 15 октомври 2015 г.
− Фестивал „Светът е за всички – 2016 г.“ – 25 и 26 Ноември 2016 г.
− Международен ден на хората с увреждания – 03.12.2016 г.
− Тържество „Коледа за всички“ – 22.12.2016 г. – 17, 30 ч.

