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

ПРОТОКОЛ
от заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания, проведено на 19.02.2013 г. в зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 19.02.2013 година от 10 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
състоя заседание на Областният обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания (ООССВХУ).
На заседанието присъстваха 31 от 39 члена на съвета. Налице беше
необходимият кворум за провеждането му.
Отсъстваха представители на: Община Русе, Община Сливо
Петрова – регионален координатор по ОПРЧР, Сдружение „Център
Сдружение „Здраве за всички”, Съюз на инвалидите „Доверие”,
„Национална пациентска организация”, Агенция за хора с увреждания
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на Област
заседанието. Той предложи и единодушно беше приет следния

поле, Катя
Динамика”,
Сдружение
Русе откри

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнението на проект: Фестивал „Светът е за всички – 2012 г.”
Докладва: Диана Николова – председател на ООССВХУ.
2. Обсъждане на постъпило предложение за формата на провеждане на
фестивал „Светът е за всички” 2013 г.
Докладва: Диана Николова
3. Разни
Докладват:Членовете на Областния обществен съвет за социално включване
на хора с увреждания (ООССВХУ)
По първа точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на г-жа Николова –
председател на ООССВХУ.
Г-жа Николова отчете изпълнението на проект „Фестивал „Светът е за всички –
2012 г.”. Тя подчерта, че през последните две години основата дейност на ООССВХУ
се базира на подготовката и провеждането на фестивала „Светът е за всички”.
Фестивалът се проведе за трета поредна година, но за пръв път се финансира по
Програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата на Община
Русе. Създаде се уникално партньорство между неправителствените организации и
институции на и за хора с увреждания и Областна администрация, Общински младежки
дом и ООССВХУ. Във фестивала много добре се представиха сдруженията „Свят за
всички”, Регионалната организация на слепите, Регионалната организация на глухите,
Клуб „Различни и равни” и други организации и сдружения на и за хора с увреждания.
Във фестивала взеха участие 160 човека с различни видове увреждания и от
различни възрастови групи, а провеждането му се осъществява в 2 части. В първата
част – изложба на обособени щандове се подредиха предмети, изработени от
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ползватели на социални услуги на 18 неправителствени организации (ЦСРИ, Дневни
центрове, Защитени жилища, сдружения, фондации и др.). На импровизираните
щандове бяха подредени ръчно изработени сувенири, коледни картички, новогодишна
украса, плетива, сувенири, гоблени, плюшени играчки, изработени от плат и други
естествени материали, керамика, ръчно рисувани предмети, шишета, свещници,
коледни сувенири, декорации, рисувано стъкло, камъчета, ръчно плетени салфетки и
предмети за украса. Във втората част – концерта представители на 23 сдружения и
организации на хора с увреждания показаха вокални, поетични и инструментални
умения.
С провеждането на фестивала беше подпомогнато преодоляването на социалната
изолация на хората в неравностойно положение, тяхното социално включване и
приобщаване към съвременните културни ценности чрез изразните средства на
изкуството.
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.
С успешното провеждане на фестивала беше постигната общата цел, заложена в
проекта, 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.
Г-жа Николова благодари за подкрепата на Областна администрация,
Общинските администрации, ръководствата на институциите – РДСП, ДРСЗ, РЗИ,
ДИТ, РИО на МОМН, бюрата по труда и много други, за това че вече седма година
работят съвместно и все повече се обединяват около общите цели. Тя подчерта, че в
Русе функционира един от малкото Областни обществени съвети за социално
включване на хората с увреждания, който показва устойчивост, резултатност и има
визия за бъдещи дейности.
Г-н Маринов благодари на г-жа Николова и предостави думата за становища,
мнения и предложения:
Г-жа Галина Шопова – председател на сдружение „Учителска подкрепа” каза,
че ООССВХУ съществува вече 6 години. Началото е било малко плахо, неуверено.
Започнато е с кръгли маси, празнуване на 3 декември, обучения. Търсен е начин
дейностите да се развият. Г-жа Шопова заяви: „Преминахме първият фестивал,
видяхме, че с много наша енергия и усилия наши лични средства успяхме да го
направим. След това решихме, че можем да го направим затова се написа този проект:
Фестивал „Светът е за всички”. Проекта не беше лесен за изпълнение. Помогнахме на
много хора с увреждания да повярват в себе си и намерихме начин тези хора да се
изявят и покажат своите таланти.” Г-жа Шопова благодари на организаторите на
фестивала и за писмото с диск, в който е записано участието на всички в сдружението.
Г-жа Шопова предложи да се разшири дейността на фестивала, като отделно се направи
за деца и възрастни и в следващият проект да се излезе извън границите на страната ни,
да се включат съседи по река Дунав.
Г-н Маринов благодари за добрите думи и предложенията, направени от г-жа
Шопова и подчерта, че се надява всички в залата да ги възприемат.
Г-жа Петя Чернева – председател на сдружение „Кураж” и заместник
председател на ООССВХУ сподели, че в разговор между членовете на съвета и
участници във фестивала се е стигнало до извода, че за два дена не може да се направи
всичко, което искаме да направим за възрастните и децата. Тя подкрепи г-жа Шопова
да се организират изяви отделно за децата и възрастните. Да се съберат здрави деца и
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деца с проблеми заедно. Това е възможност да се покаже, че те съществуват. Да се
научат децата взаимно да се приемат и различните деца да се почувстват значими. На
работна среща проведена на 15 януари е срещната подкрепата на г-жа Атанасова. Г-жа
Чернева заяви: „Искрено се надявам тези идеи да се приемат за да можем да имаме
повече време да обърнем внимание на всички участници, които искат да вземат участие
и да се изявят. Да покажем на обществото, че хората с увреждания притежават таланти
и възможности В заключение искам да споделя, че имам познати в други областни
градове, но там такъв съвет няма и не се случва нищо. Благодаря на всички, които са
тук и работят безвъзмездно за да се случват тези неща.”
Г-жа Радка Атанасова – председател на сдружение „Свят за всички” каза, че
това е единственият ден, в който хората с увреждания, повярвайки в себе си се чувстват
значими. На този ден хората от гр. Русе им обръщат специално внимание, те просто
греят на фестивал и ще бъде грешно ние да мислим да отнемем част от възможността
да изживеят този празник. Участието на хората с увреждания във фестивала е една от
формите за тяхната интеграция.
Г-жа Атанасова подчерта, че се е запознала с проекторешенията и ги приветства,
защото ще се подредят три празника посветени на хората с увреждания. За децата
трябва да се направи отделно, като по този начин ще им се обърне специално внимание,
а не между другото заедно с многото участници. Приветства идеята за срещата и изрази
мнение, че сдруженията и организациите на хората с увреждания трябва да си помагат
и работят заедно.
Тя сподели свои виждания, свързани с фестивала. Както е на другите фестивали
– да се заснема цялата програма и де си излъчи по телевизията празника. Това ще
повиши самочувствието на участниците, защото в своето различие те са равни. Г-жа
Атанасова предложи наградите да се връчат накрая, защото участниците на първите
места след като си получат наградите си заминават и последните изпълнители остават
без публика. Необходимо е да изградим в себе си такава култура, щом искаме другите
да ни уважават. Тя подкрепи идеята фестивала да излезе извън границите на Русе и
отбеляза, че това ще е гордост за нас и нашият град.
Г-н Маринов благодари на г-жа Атанасова за направеното изказване и подчерта,
че подкрепя отправените предложения, като отбеляза, че ще е добре те да се заложат
още в началото при организиране на самият фестивал. Това е необходимо за да могат
всички участници да се почувстват щастливи и наградени, в присъствието на публика.
Г-жа Петинка Митева, Обединен съюз на пенсионерите, подчерта, че
инициативата на ООССВХУ е едно от водещите неща, които се случват на територията
на областта на интеграция на хората с увреждания. Тя заяви, че цялата организация на
самият ден е била много добра благодарение на екипа, които участваше със защитения
проект. Благодари на организаторите за добрата организация и отчете, че най-много я
зарадвала препълнената зала и е възхитена от изложбата, на която бяха представени
собственоръчно изработени предмети. Предложи фестивалът да се проведе за по вече
от два дена, цяла седмица – преди 3 декември да се направят концерти, изложби вечери
на поезията. Подкрепи идеята за трансграничен фестивал и пожела успех на
организаторите.
Г-н Веско Маринов благодари на г-жа Митева за хубавите думи, казани за
организацията на фестивала и дейността на ООССВХУ. Каза, че присъстващите
сдружения вече имат желание, готовност и възможности да преминат от другата страна
на р. Дунав. Г-н Маринов пое ангажимент, заедно с директора на Еврорегион Данубиус
– г-жа Лили Ганчева, следващите дни или седмици да организира среща в Русе или в
Гюргево. Той обеща да направи всичко възможно да се сложи началото за съвместна
работа и лично да съдейства за да се случи това.
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Г-жа Бисерка Иванова – управител на Русенска асоциация на лица с
интелектуални затруднения Русе изказа благодарност към организаторите на фестивала
и на Областна администрация Русе, и лично на г-н Веско Маринов, че са водеща
фигура и са важна част в този съвет. Г-жа Иванова не се съгласи да се разделят децата
на 1 юни и 3 декември. Подкрепи идеята фестивалът да стане международен и
предложи да се проведе в три последователни дни и да се разработи регламент, в които
да се заложи до 10 минути на организация.
Г-жа Валентина Николаева – регионален представител на Комисията за
защита от дискриминация каза, че фестивалът е отразен много добре в медиите. Тя
подчерта, че в обществото са по-известни председателите на организациите и
сдруженията, а не обикновените членове, които пишат стихове, пеят танцуват имат
таланти, те остават скрити за обществото. Тя предложи всеки председател да предложи
свои членове, които имат таланти, пеят, пишат, преуспели хора с увреждания, деца
които учат в интегрирана среда, техните придружители как се справят с ежедневието на
човека с увреждане, да им се направи портрет. Според нея това ще бъде полезно не
само за него, но и за всички хора с увреждания и обществото.
Г-жа Теодора Герганова – ръководител на център за деца с увреждания към
„Каритас” –Р усе предложи да се включат във фестивала повече дейности като спортни
състезания, дискусии, кръгли маси, да се обмени опит с колеги от Румъния. Фестивалът
да протече в рамките на една седмица.
Г-жа Маргарита Събева – управител на Фондация „Приятелска подкрепа”
подчерта, че е добре концертът да се състои в два последователни дни, за да могат
всички участници да се изявят. Тя също изрази несъгласие да се отделят децата от
възрастните. Предложи да се изписват неправителствени организации, а не сдружения
и да се даде тази година по голяма гласност на фестивала.
Г-н Маринов благодари за изказванията и дадените предложения за фестивала и
даде думата на г-жа Попова.
Г-жа Попова прочете писмото, изпратено от г-жа Катя Петрова – координатор на
ОПРЧР, която поради служебни ангажименти не можа да присъства на заседанието. В
писмото си подчертаваше, че фестивалът е феерия от цветове и багри, позитивни
настроения и нагласи, умения, усмивки и много радостно изживени мигове. Той е
спомогнал за социалното включване на лицата от целевите групи и е бил своеобразна
среща на постигнатото и надграденото през годините. Фестивалът има своето много
важно значение за хората с увреждания от Област Русе защото той показва работата на
много специалисти – арттерапевти, музикотерапевти, психолози, психиатри, социални
работници, медицински персонал, рехабилитатори, кинезитерапевти, ръководители. Ще
бъде полезно Фестивалът да продължи да се провежда в края на месец ноември,
традиционно преди 03.12 – Деня на хората с увреждания.
Г-жа Попова каза, че заедно с г-жа Катя Попова за трета поредна година се
организират „Дни на отворените врати” в неправителственият сектор, което се
осъществява по инициатива на ООССВХУ и Областна администрация. При
посещенията на място се водят неформални разговори с ръководителите и
потребителите на социалните услуги, на които се инициират различни предложения.
Фестивалът през 2012 година е организиран много добре и има над 100 отразени
мнения в регионалните и националните медии. Средствата, които са отпуснати са се
изразходвали за награди, материали, озвучаване и символична подкрепа на
специалистите, а екипът по проекта е работил без заплащане – на доброволни начала.
Тя сподели, че ще се направи ново заседание, на което ще се обсъди как ще се проведе
фестивала през 2013 г., дали ще се финансира по Програма на Община Русе или ще се
направи на доброволни начала.
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Г-жа Попова сподели, че ООССВХУ е създаден през 2006 година. В началото
49% са гласували против неговото създаване. Съветът е регистриран към Областният
съвет за развитие и намира подкрепа на Областния управител, на всички кметове и
институциите в Област Русе. Проведени са редица събития като кръгли маси, Дни на
отворените врати, социологически проучвания, обучения, застъпнически кампании и
други събития. Това е правилният път и начин да се разрешат важни проблеми в
областта на образованието, здравеопазването и др.
Г-жа Попова подчерта, че при обмисляне на проектното предложение за 2013 г.
са направени предложения за провеждане поне на три събития, в т.ч. неформална среща
на 5 май, на която да се направи социологическо проучване и да се даде възможност на
някои от участници във фестивала да се изявят, да се организира детско утро „Светът е
за всички” за 1 юни и по възможност да се покани бате Енчо и да се проведе фестивал
„Светът е за всички – 2013” отново в навечерието на трети декември.
След разискванията бяха подложени на гласуване и приети с пълно болшинство
следните
РЕШЕНИЯ
1. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
област Русе дава много добра оценка по изпълнение на проекта: Фестивал „Светът е за
всички – 2012 г.”
2.
Фестивалът „Светът е за всички” да се провежда ежегодно по случай 3
декември „Международният ден на хората с увреждания”.
3. През 2013 г. Фестивалът „Светът е за всички” да се поведе на три етапа:
− В навечерието на 5 май (Световен ден за правата на хората с увреждания) да
се проведе партньорска среща на членовете на Сдружения на и за хора с увреждания от
област Русе, съпътствана от анкетно проучване, споделяне на идеи и добри практики и
концерт на изявени изпълнител от Фестивал „Светът е за всички – 2012 г.”
− По случай Деня на детето – първи юни, да се организира Детско утро, в което
да се включат и деца със специфични потребности.
− За отбелязване на Международният ден на хората с увреждания 3 декември,
да се проведе за четвърти пореден път Фестивал „Светът е за всички – 2013 г.”,
включващ изложба на Сдружения за и на хора с увреждания от област Русе и концерт
на самодейци, за лица над 18 години.
Срок:
За партньорската среща – 27 май 2013 г.
За Детското утро – 1 юни (събота) 2013 г.
За фестивал „Светът е за всички – 2013 г.” – 2 и 3-ти декември (понеделник и
вторник) 2013 г.
Отговорници:
Пенка Попова – ВИД началник на отдел АКРР в Областна администрация Русе
Диана Николова – председател на ОССВХУ
4.
Всички събития, организирани от ОССВХУ, съвместно със Областна
администрация и Сдруженията на и за хора с увреждания от област Русе да бъдат
популяризирани чрез местните и регионални медии
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Срок: Постоянен
Отг. Д. Николова
5.
Да се набележат мерки за популяризиране работата на сдруженията и
организациите на и за хора с увреждане с фокус към обикновеният потребител.
Срок: Постоянен
Отг. Д. Николова

По трета точка от дневният ред, Разни, г-н Маринов отбеляза, че по поставен
въпрос на предното заседание за разкриване на аптека в кв. „Чародейка” е направил
консултации със специалисти. Установено е че основния проблем е свързан с липсата
на специалисти и недостиг на магистър фармацевти. Прави се всичко възможно да се
намерят специалисти, след което разкриването на аптеката ще е факт.
Г-жа Чернева каза, че от Българска хранителна банка могат да се вземат
хранителни продукти, които да се дават на социално слаби хора с увреждане, но
неправителствените организации нямат собствен транспорт, което се оказва проблем,
защото и хранителната банка също не разполага с транспорт
Поради изчерпване на дневният ред г-н Маринов закри заседанието.

ВЕСКО МАРИНОВ /П/
Заместник областен управител
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