ОДОБРИЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител
За Областен управител на област Русе
(Съгласно Заповед №2-95-00-52/15.08.2016 г.)
ПРОТОКОЛ/30.08.2016 г.
Днес, 30.08.2016 г година от 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация се
проведе информационна среща на тема Проект на процедура “Социално
предприемачество“
На срещата присъстваха г-н Станимир Станчев зам. областен управител, г-жа
Камелия Златанова - управителят на Областния информационен център-Русе, г-жа Диана
Аврамова- експерт в ОИЦ Русе, г-жа Габриела Стефанова - експерт в ОИЦ Русе, г-жа
Катя Петрова н-к отдел в Община Русе, г-жа Гьонюл Хайредин - представител на център
за консултиране и кратка терапия „Решения“, представители на Областния обществен
съвет за социално включване на хората с увреждания и бизнеса.
Срещата протече при следният дневен ред:
1. Презентация проект на процедура „Социално предприемачество“.
2. Добри практики в сферата на социалното предприемачество.
3. Проект СПОТ „Социално предприятие - обществена трапезария“
4. Въпроси и отговори.
Г-н Станимир Станчев поздрави и сподели готовността на администрацията да
помага на тези, които се ангажират със социално предприемачество, и предупреди, че
когато се подготвят проекти по процедурата, е важно да се мисли преди всичко за
устойчивостта на дейностите.
Г-жа Диана Аврамова експерт в ОИЦ представи проект на процедура „Развитие на
социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
запозна присъстващите с основните и специфични цели, допустимите кандидати,
целевите групи, допустимите дейности, които ще бъдат финансирани и задължителните
индикаторите за изпълнение и резултат (.Приложение - презентация).
По втора точка от дневният ред г-жа Габриела Стефанова представи примери за
добри практики на изградени социални предприятия в други страни и България. Един от
най-успешните социални проекти от предният програмен период 2007 -2013 г са хлебните
къщи в София и Габрово и социалното предприятие „Роден край“ в с. Батин, община
Борово (Приложение - презентация).
Участниците в срещата се запознаха с проекта на Община Русе СПОТ „Социално
предприятие - Обществена трапезария“ финансиран по схема за безвъзмездна помощ по
ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Нови възможности“. Г- жа Петрова подчерта, че
към момента в социалната трапезария се хранят 110 души от целевите групи. Те
получават топъл обяд ежедневно, дори в почивните и празнични дни. Социалното
предприятие през годините съществува благодарение различни програми и фондове и
собствено финансиране. Сега Община Русе има подписан договор до април 2017 г. за
трапезарията по Оперативна програма за храни и/ или основно материално подпомагане
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
(.Приложение - презентация).
Г-жа Гьонюл Хайредин запозна присъстващите с проект „СМАРТ“ на Центъра за
консултиране и кратка терапия „Решения“-Русе в партньорство с Центъра за психични
заболявания. Създаденото социално предприятие обхваща 40 души от целевата група,

които са обучени да правят сувенири, да шият, тапицират и да се занимават с
градинарство, което за тях е трудова терапия (Приложение - презентация).
По време на среща участниците имаха възможност да задават въпроси и да
споделят своето мнение и опит за проблемите, които стоят пред развитие на социалното
предприемачество.

