ПРОТОКОЛ/ 25.11.2016 г.
От проведено събитие за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания
03.12.2016 г.
На 25 и 26 ноември 2016г. в сградата на Областна администрация Русе, пл.
„Свобода” №6, се състоя изложба на участниците във фестивала „Светът е за всички 2016“.
Изложбата беше открита на 25.11.2016 г т 11.00 часа от г-н Колев заместник
областният управител на Област Русе.
В изложбата се включиха организации на и за хора с увреждания:
1. Мирела Венциславова Иванова
2. ЦСРИ към Сдружение „Динамика“
3. ЦККТ „Решения“ Русе
4. ЦНСТ и НЖ „Райна Гатева“
5. ЦНСТВХПРД „Света Петка“, към ЦПЗ Русе - ЕООД
6. ЦНСТ ЛПР
7. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Ценово
8. Ивана Ангелова Карадемирева
9. Русенски университет „Ангел Кънчев“ Клуб „Различни и равни“
10. Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи /ЦСРИН - Русе/
11. Сдружение „Смело сърце“
12. Сдружение „Регионална достъпност“
13. Териториална организация на сляпо - глухите
14. Съюз на слепите в България
15. Сдружение „Свят за всички“
16. Сдружение „Шанс за всички“
17. Сдружение „Дете и пространство“ – дневен център за деца с увреждания –
седмична грижа „Мечо пух”, ДЦМУ, ЦНСТДМУ „Вяра” и ЦНСТДМУ 2
18. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения –
БАЛИЗ“
19. ЦСРИ „Здравец“
20. ДЦДУ „Милосърдие“- РКО „Каритас“
21. Фондация „Приятелска подкрепа“
22. ОУ „Отец Паисий“
23. РКО “Каритас”- център за социална рехабилитация и интеграция на
бездомни и лица в риск
24. СНЦ „Еквилибриум“
25. Сдружение „смелост“
26. Защитено жилище за хора психични разстройства
27. Клуб на инвалида с. Тетово
28. ДВХФУ „Милосърдие“-гр. Русе
29. Клуб на инвалида Две могили
30. Клуб на инвалида Разград към СИБ
31. Клуб на инвалида с. Красен
32. Клуб на инвалида с. Иваново
33. Сдружение „Кураж“
34. ПГПТ „Атанас Цонев Буров” – гр. Русе – паралелки за деца със соп /
специални образователни потребности/
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35. Юлия Минчева Михайлова Национално представена организация на
малките хора
36. Дамян Евгениев Георгиев, ученик на 11 г.
Участниците представиха на обособени щандове ръчно изработени от тях
керамични фигурки, плочки, пана, предмети съдове, рисунки, гоблени, изработени
ръчно детски играчки, стихосбирки на хора с увреждани, оригами, цветя, бижута,
сувенири, яйца – квилинг, картички, арт-изделия, картини, великденски кошнички,
квилинг – пано, гоблен, комплект чаршафи, олекотена завивка и пижама, сувенири от
естествени материали, сувенири и предмети за бита, рисувани картини върху стъкло и
други предмети
На откриването присъстваха над 150 представители на Организации на и за хора
с увреждания, Фондации, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Областна
администрация Русе, Община Русе, Институции и граждани.

/П/
ДИАНА НИКОЛОВА
Председател на Областния обществен съвет
за социално включване на хората с увреждания
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