ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от техническа конференция проведена на 11 ноември 2015 г., 11:00 часа,
Зала 1 на Областна администрация Русе

На 11.11.2015 г. от 11:00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе техническа конференция относно подпомагане организацията и провеждането
на фестивал „Светът е за всички – 2015 г.“
На срещата присъстваха представители на сдружения и организации на и за хора
с увреждания, подали заявки за участие във Фестивала. (Приложение 1)
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе
поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред, както следва:
1. Представяне на проект „Фестивал „Светът е за всички – 2015 г.”
Докладва: г-жа Стойка Панагонова
2.Обсъждане и приемане на регламент за организация и провеждане на
фестивала „Светът е за всички – 2015 г.“
Докладва: г-жа Диана Николова
3. Разни
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Стойка
Панагонова – Управител на Сдружение „Смело сърце“ да представи на
присъстващите проект: Фестивал „Светът е за всички – 2015” година. Г-жа
Панагонова запозна аудиторията с целите, бюджета, дейностите, екипа и партньорите,
които го изпълняват. Тя добави, че провеждането на този форум ще даде възможност на
хората в неравностойно положение да покажат творческите си умения, да създадат
нови социални контакти, виждайки произведенията на други хора и ще ги мотивира да
покажат себе си и възможностите си чрез изразните средства на изкуството.
По втора точка от дневния ред г-жа Диана Николова - координатор по
проекта запозна присъстващите с регламента за организация и провеждане на
фестивала „Светът е за всички – 2015 г.“, след което същият беше подложен на
гласуване и приет единодушно.
По трета точка от дневния ред взе отношение г-жа Вечие Ибрямова –
старши експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие“ на
Областна адмнистрация – Русе като направи уточнения относно организацията по
провеждане на изложбата и концерта. Тя изказа мнение, че целта на фестивала е да се
мотивират и подкрепят хората с различни увреждания, като се осигури поле за изява на
творческите им умения, поради което не е коректно изявилите се в началото на
концерта участници да не уважат труда на останалите и да си тръгнат преди
приключването му.
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Ибрямова благодари на присъстващите
за градивната дискусия и закри конференцията.

