ПРОТОКОЛ № 5 /22 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Иваново по проект „Партньорства 2020“
Днес, 22 април 2015 г. в Община Иваново се проведе работна среща по проект
„Партньорства 2020“. В срещата участваха 10 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 Иваново 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 Иваново, 22 април 2015
Работно заглавие
Описание
проблема

Съхраняване на специфичното културно наследство
на Община Иваново има силно развитие културни традиции.
Налице са исторически паметници, провеждат се редица
културни
прояви
с
национално
и
местно
значение.Функционират 13 читалища.
В последния социално-икономически анализ на територията
е констатирана опасност от загубване на специфични обичаи
и други форми на културно-историческо наследства поради
липса на средства за поддържането им и за представянето им
пред публика
Цел : Главна цел, Осигуряване на добри условия за съхраняване на културното
наследство, привличане на нови туристи към региона на
специфична цел/и
Иваново, популяризиране на историческото наследство и
екологичните забележителности на региона; създаване на
нови атракции за туристите
Целева група/и и Населението на община Иваново
Гости на община Иваново
финални
бенефициенти
Продължителност на 12 месеца
проекта
Осигуряване на условия за представяне на обичая Джамал в
Основни дейности
различни национални и международни фолклорни форуми
Осигуряване на транспорт за външни туристи до региона за
запознаването им с културното наследство и природните
забележителности
Възстановяване на групата за стари градски песни,
осигуряване на костюми и други условия за репетиции и
изява в национални прегледи
Развитие на културно предприемачество в подкрепа на
туризма в региона
Набиране на средства чрез благотворителни инициативи
Осигуряване на разгласа за местните обичаи
Осигурено съхраняване на културни традиции и
Резултати
създадени/възстановени атракции в помощ на туризма

Партньори

Община Иваново
Читалищата в общината
Необходими ресурси: Подкрепа за разработка на проекта; консултантска помощ за
обща
стойност, участието на читалищата
предварителни
проучвания,
хора,
оборудване и др.
Съответствие
с Приоритет 2: Подобряване на средата за бизнес и заетост
Общинския план за Специфична цел 2.2. Развитие на условия за местни
туристически дейности
развитие 2014-2020
Мярка 2.2.1. Туристическа дейност-поминък за местното
население
Мярка 2.2.2. Оползотворяване възможностите на културното
наследство и природни дадености за развитието на туризма
Потенциални
източници
на
финансиране (ОИЦ)

Работно заглавие
Описание
проблема

Дневен център за възрастни хора в с. Табачка
на Влошената демографската ситуация в община Иваново,
подобно на много малки български общини, е резултат от
въздействието на различни фактори и влияния, специфични
за територията на общината и обусловени от нейното
историко-културно и социално-икономическо развитие.
Особено силно се виждат негативните тенденции в наймалките селища на общината, едно от които е с. Табачка със
100 жители, от които 80% са в групата на хората над 50
години.
Основните проблеми за жителите на селото се състоят в
отсъствие на възможности за възрастните хора, които да
съчетават смисленото прекарване на свободното време с
грижи за тяхното физическо и психическо здраве.
Цел : Главна цел, Изграждане на дневен център или разширяване на
дейностите на пенсионерския клуб с нови функции
специфична цел/и
Целева група/и и Възрастните хора в село Табачка и близките села на община
Иваново
финални
бенефициенти
Продължителност на 12 месеца
проекта
Ремонт за осигуряване на необходимите условия за дневния
Основни дейности
център в читалището или в пенсионерския клуб
Организиране на здравни лектории
Организиране на занимания по лечебна гимнастика със
специалист
Организиране на съвместни празници с цел социализиране на
възрастните хора – осигуряване на транспорт за хората от
съседните села
Нови възможности за отдих, които към момента не се

предлагат от пенсионерския клуб
Привличане на специалисти за предвидените дейности от
други общини или областния център
Осигурени възможности за социализиране на възрастните
Резултати
хора и основни грижи за тяхното здраве
Община Иваново
Партньори
Читалищата в общината
Необходими ресурси: Консултантска помощ за разработване и управление на
обща
стойност, проекта
предварителни
проучвания,
хора,
оборудване и др.
Съответствие
с Приоритет 3: Осигуряване на среда и условия за достоен
Общинския план за живот
Специфична цел 3.1. Поддържане и развитие на средата за
развитие 2014-2020
живот
Специфична цел 3.2. Дейности за сплотяване на местната
общност
Мярка 3.1.2 Грижа за възрастни и хора в неравностойно
положение: участие в програми и проекти за предоставяне на
услуги за възрастни и хора в неравностойно положение
Мярка 3.1.3 Условия за запазване и подобряване здравето на
жителите на общината: форуми за профилактика
Потенциални
източници
на
финансиране (ОИЦ)
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Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

