ОДОБРИЛ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ № 2/31.05.2016 г.
От проведена работна среща на 31.05.2016 г., 16.00 часа в каб. 403б в Областна
администрация Русе по повод организация и реализиране на Международен ден на
победилите рака.
На 31.05.2016 г. (вторник) от 15.00 часа в кабинета на заместник областния
управител г-н Станимир Станчев се проведе работна среща във връзка с отбелязването на
Международния ден на победилите рака 06.06.2016 г.
Участници в работната среща бяха:
– г-н Цецко Колев – продуцент на Танцово училище „Кукери“- Русе;
– г-н Венцислав Илиев – хореограф към Клуб по български народни танци
„Нашенци“ - Русе;
– г-жа Стела Кръстева – ПР към МБАЛ-Русе;
– г-жа Пенка Попова – началник на отдел АКРР;
– г-жа Вечие Ибрямова – ст. експерт в отдел АКРР;
– г-жа Десислава Пенчева – сътрудник в ДАПОФУС;
– г-жа Павлина Бранкова – ст. експерт в отдел АКРР;
– г-жа Надежда Шанова – ст. експерт в отдел АКРР;
– г-жа Лилия Георгиева – изпълнител в ДАПОФУС;
– г-жа Кристина Данова – мл. екперт в отдел АКРР.
В началото на работната среща г-жа Попова докладва, че Областна
администрация Русе е партньор на Многопрофилна болница за активно лечение Русе
(МБАЛ Русе) и Комплексен онкологичен център Русе (КОЦ Русе) в кампания за набиране
на средства за изграждане на Център за подкрепа на онкоболни и техните семейства под
мотото „Твоята стъпка напред“. Работата на Центъра ще бъде насочена към осигуряване
на психосоциална помощ на лица с онкологични заболявания и техните семейства.
Специалистите ще предоставят информация за заболяването и възможните
начини за лечение. Това ще бъде място, където пациентите и техните близки ще бъдат
подпомагани за справяне с физически и емоционални проблеми, съпътстващи
заболяването, ще имат възможност да разговарят с други хора, преминали по същия път и
ще бъдат насочвани към подходящи специалисти за провеждане на лечение.
Г-жа Попова продължи изказването си като обясни каква е идеята за участието на
Танцови формации за фолклорни танци на предстоящото събитие т.н. флашмоб, който ще
се проведе във връзка с отбелязването на Международния ден на победилите рака и ще се
състои пред Община Русе на 06.06.2016 г. (понеделник) от 18.00 ч. до 19.30 ч.
Участието на Танцови формации за фолклорни танци има за цел да привлече
повече русенци и гости на града, които да станат част от събитието и да засвидетелстват
подкрепа на всички онкоболни и техните семейства.
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Г-жа Георгиева обясни, че продължават да се водят разговори и с други Танцови
състави, като тези които потвърдят присъствието си ще бъдат информирани своевременно
за часа и мястото на събитието.
Г-н Илиев поздрави МБАЛ Русе, КОЦ Русе и Областна администрация за
страхотната кампания, но той сподели своите притеснения относно липсата на достатъчно
време за организация и подготовка на един флашмоб.
Г-н Станчев обясни, че целта на организираното събитие е по-скоро да се получи
една емоциална среща, като представителите на Танцовите формации заедно с служители
от Областна администрация сформират два сборни лъча, които ще се съберат след това на
площада пред Община Русе за да се запознаят с целта на събитието и със стартирането на
кампанията за набиране на средства за изграждане на Център за подкрепа на онкоболни и
техните семейства под мотото „Твоята стъпка напред“.
Г-н Станчев даде думата на г-жа Кръстева за допълнителни разяснения относно
подготовка и сценария за предстоящото събитие.
Г-жа Кръстева докладва, че основната цел на импровизираният флашмоб е на
първо място русенци и гостите на града да се включат като затанцуват българско право
хоро. Тя продължи изказването си като разясни подготвения сценарий. Начало на
събитието ще се постави от Танцовите формации, като те ще се разделят на два лъча. Тя
продължи изказването си, като обясни че озвучаването на събитието е осигурено. След
като танцьорите и присъединилите се съграждани доведат българското право хоро до
площада пред Община Русе ще последва изказване от майка, която се е преборила с
болестта, след това организаторите на събитието ще запознаят всички присъстващи с
кампанията за набиране на средства за изграждане на Център за подкрепа на онкоболни и
техните семейства. Тя продължи като обясни, че рекламни плакати за събитието ще бъдат
осигурени, но проект за рекламни листовки не е подготвен към момента.
Г-н Станчев увери, че ще окаже необходимото съдействие за изработването на
флаери с цел по-голямата популяризация на събитието.
Той продължи изказването си като предложи на присъстващите представители от
Танцово училище „Кукери“- Русе и Клуб по български народни танци „Нашенци“ - Русе
двата лъча да се позиционират в 17:55 часа съответно пред ресторант „Happy Bar&Grill“ и
пред сладкарница „Златните рибки“.
След кратко уточнение Танцовите формации взеха решение Клуб по български
народни танци „Нашенци“ заедно с г-жа Георгиева да се позиционират пред сладкарница
„Златните рибки“, а Танцово училище „Кукери“ заедно с г-жа Шанова съответно пред
ресторант „Happy Bar&Grill“.
В края на работната среща г-н Станчев благодари на всички присъстващи за
активното участие и сподели увереността си, че това е само първа стъпка към
реализирането на целта – изграждане на Център за подкрепа на онкоболни и техните
семейства под мотото „Твоята стъпка напред“.
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