ПРОТОКОЛ/ 26.11.2016 г.
От проведено събитие за отбелязване на Международния ден на хората с
увреждания 03.12.2016 г.
Днес 26 ноември 2016г. от 11.00 часа в сградата на Областна администрация
Русе, пл. „Свобода” №6, в Пленарна зала на Община Русе се състоя концерт на
членове на Областния съвет за социално включване на хората с увреждания.
В концерта се включиха организации на и за хора с увреждания:
1. ЦСРИ към Сдружение „Динамика“
2. ЦККТ „Решения“ Русе
3. ЦНСТ и НЖ „Райна Гатева“
4. ЦНСТВХПРД „Света Петка“, към ЦПЗ Русе - ЕООД
5. ЦНСТ ЛПР
6. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Ценово
7. Русенски университет „Ангел Кънчев“ Клуб „Различни и равни“
8. Деян Господинов
9. Георги Гаев
10. Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи /ЦСРИН Русе/
11. Сдружение „Учителска подкрепа“
12. Сдружение „Смело сърце“
13. Сдружение „Регионална достъпност“
14. Териториална организация на сляпо - глухите
15. Съюз на слепите в България
16. Сдружение „Свят за всички“
17. Сдружение „Шанс за всички“
18. Сдружение „Дете и пространство“ – дневен център за деца с увреждания
– седмична грижа „Мечо пух”, ДЦМУ, ЦНСТДМУ „Вяра” и ЦНСТДМУ 2
19. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения –
БАЛИЗ“
20. ЦСРИ „Здравец“
21. ДЦДУ „Милосърдие“- РКО „Каритас“
22. Съюз на глухите в България
23. Фондация „Приятелска подкрепа“
24. ОУ „Отец Паисий“
25. РКО „Каритас”- център за социална рехабилитация и интеграция на
бездомни и лица в риск
26. СНЦ „Еквилибриум“
27. Сдружение „Смелост“
28. Защитено жилище за хора психични разстройства
29. Клуб на инвалида с. Тетово
30. СНЦ „Сияйна зора”.гр. Шумен
31. ООССВХУ
32. Росен Атанасов
33. ДВХФУ „Милосърдие“-гр. Русе
34. Клуб на инвалида Две могили
35. Клуб на инвалида Разград към СИБ
36. Клуб на инвалида с. Красен
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37. Клуб на инвалида с. Иваново
38. Сдружение „Кураж“
39. ПГПТ „Атанас Цонев Буров” – гр. Русе – паралелки за деца със СОП /
специални образователни потребности/
40. Юлия Минчева Михайлова Национално представена организация на
малките хора
41. Боян Светославов Лалев
42. Сдружение „ОЛИМП – Спорта е равнопоставен”
На събитието официални гости бяха:
Г-н Стефко Бурджиев Областен управител на Област Русе
Г-жа Пенка Попова – началник на отдел РР в ДАКРРДС
Г-жа доц. д-р Таня Грозева главен секретар Русенски университет „Ангел
Кънчев”
Г-н Стефко Бурджиев откри концерта и поздрави участниците в него.
Бяха доставени поздравителен адрес и кошница с цветя от г-н Пламен Стоилов
– кмет на община Русе поднесе.
Поздравителен адрес и кошница с цветя от проф. д-р Велизара Пенчева –
ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев” поднесе и г-жа доц. д-р Таня
Грозева главен секретар Русенски университет „Ангел Кънчев”
На откриването присъстваха над 500 членове на Сдруженията на и за хора с
увреждания, техните семейства, близки, приятели, познати, граждани и ученици,
представители на Фондации, Центрове за социална рехабилитация и интеграция,
Областна администрация Русе, Община Русе, Институции и граждани.
В концерта се представиха 243 участника от които 75 деца в четири жанра –
песни – естрадни и народни, авторски стихотворения, театрално изкуство и танци.

/П/
Диана Николова
Младши експерт в отдел РР на ДАКРРДС
Председател на ООССВХУ
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