ПАРТНЬОРИ
 Областна администрация Русе - водещ партньор
 Областен обществен съвет за социално включване на хора с
увреждания в област Русе
 Общински Младежки дом Русе
 Сдружение „Кураж”
 Сдружение „Регионална достъпност”
 Сдружение „Учителска подкрепа”
 Сдружение „Воля“
 Сдружение на ЛТФУ „Смелост”

Бюджет на проекта:

Обща стойност:
Подкрепа от Община Русе:
Собствен принос:

13013.00 лв.
2200.00 лв.
10813.00 лв

ОБЩА ЦЕЛ:
С успешното провеждане на фестивала „Светът е за
всички – 2015 г“ се постигна общата цел, а именно
нарастване на социалния капитал на обществото, чрез
интеграция на хората с увреждания и повишаване на
обществената им значимост; промяна на общественото
възприятие за хората с увреждания като пълноценни
български граждани и прякото им участие в обществено
значими събития.

ОСНОВНА МИСИЯ
Социализация и реинтеграция на хората с увреждания,
преодоляване на социалната им изолация, стимулиране
на социалното им включване, промяна на общественото
възприятие както на другите към тях така и на самите
тях към себе.
− Изведена е добра практика как чрез изразните средства на
изкуството можем да сме заедно в различията си и да
преодоляваме видимите и невидими бариери.
− За пръв път във фестивала взеха участие ресурсен център
за деца със специални образователни потребности от ОУ
„Отец Паисий“ гр. Русе и един индивидуален участник.

ФЕСТИВАЛЪТ ПРОТЕЧЕ В ДВЕ ЧАСТИ
В първата част – изложба, проведена на 27.11.2015 г. със
свои щандове се представиха 18 сдружения и организации на
и за хора с увреждания от Област Русе предоставящи
социални услуги на своите членове. Презентираха се
предмети, изработени от хора с увреждания, ползващи
социални услуги в ЦСРИ, Дневни центрове, Защитени
жилища и членове на организации на и за хора с увреждания.
Фестивалът даде шанс на специализираните заведения да
представят своята дейност и успехи през годината,
постигнати в резултат на усилена работа от страна на
трудотерапевти,
социалните
работници,
психолози,
рехабилитатори и др.

Във втората част (концерт на 28.11.2015 г.) представители
на 25 организации на и за хора с увреждания показаха
вокални, поетични и инструментални умения.
Русенска асоциация на лица с интелектуални проблеми
„БАЛИЗ”, Център за настаняване от семеен тип ІІ, Дневен
център за деца с увреждания „Каритас”, Съюз на глухите в
България, Териториална Организация на слепите в България,
Сдружение „Свят за всички” впечатлиха публиката с
импресия „Дядо вади, баба дърпа;баба вади, дядо дърпа“. се
представи с песен и авторско стихотворение с жест и
мимика, изпълнени от Марияна Маркова и Валентина
Маринова,– Дуо Николови, Магдалена Чивикова с авторски
стихотворения, Сдружение „Свят за всички” – състав за
обработен фолклор „Шанс” и състав „Естрада”, и др.

Чрез двете си форми – изложба и концерт, Фестивалът даде
възможност на хората с увреждания:
 Да излязат извън обичайната си среда, чрез подготовка и
участие във фестивала;
 Да реализират алтернативна форма на общуване помежду
си;
 Да създадат нови социални контакти, взаимно опознаване,
споделяне на успехи и постижения;
 Да превъзмогнат различията между тях и хората, които
нямат здравословни проблеми.

ПОСТИГНАТИ ИНДИКАТОРИ
 Проведена стартираща среща – пресконференция - 1 бр.
 Проведена пресконференция относно провеждане на фестивал „Светът
е за всички“ – 1 бр.
 Изготвена заповеди - 3 бр.
 Заповед за сформиране на екипа за организация и управление на
проекта – 1 бр.
 Заповед за сформиране на мониторинговата група – 1бр.
 Заповед за сформиране на доброволческата група – 1бр.
 Проведени заседания на екипа по проекта – 4 бр.
 Разработена Процедура – методика за управление и организационна
структура на проект „фестивал „Светът е за всички“ – 1 бр.
 Изготвен и приет Регламент на фестивала – 1 бр.
 Изготвен график – разпределение на дейностите по месеци.
 Разработен подробен работен график на задачите, дейностите ,
сроковете и отговорниците по проекта – 1 бр.

 Изготвен сценарий на фестивала – 1 бр.
 Проведена техническа конференция на екипа по проекта и
представители на организациите участници във фестивала – 1 бр.
 Изготвен протокол от проведена техническа конференция – 1 бр.
 Проведена пресконференция на 05.11.2015 г. – 1 бр.
 Изработени и публикувани прессъобщения – 7
 Сформиране на екип от доброволци, които да подпомогнат
провеждането на фестивал – 30 доброволеца.
 Изготвени правила и план за дейността на доброволческата група – 1
бр.
 Изработена система за мониторинг и контрол по проект „Фестивал
„Светът е за всички“ – 1 бр.
 Сформиране на мониторинговата група от представители на
партньорските организации и организации участници в Фестивала
„Светът е за всички – 2015 г.”.
 Изготвен протокол от заседанията на мониторинговата група – 2 бр..

 Изготвени и изпратени покани и анкетни карти до организациите за
участие в изложбата и концерта в навечерието на 3 декември –
Международният ден на хората с увреждания – 30 бр.;
 Изготвен Регистър на организациите подали заявления за участие във
Фестивала „Светът е за всички” 2015 г. - 1 бр.;
 Изготвен Регистър на участниците във Фестивала „Светът е за
всички” по възраст - 1 бр.;
 Изготвен Регистър на децата участници във Фестивала „Светът е за
всички” - 1 бр.;
 Изготвен Регистър поименен с индивидуалните изпълнения и
времетраене на участието – 1 бр.;
 Направени и изпратени покани – 50 бр.
 Подредена изложба – 1 б;.
 Проведен концерт – 1 бр.;
 Изготвен технически отчет по проекта – 1 бр.
 Изготвен счетоводен отчет по проекта – 1 бр.
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Благодарим за вниманието !
18.02.2016 година

