ОДОБРИЛ: /П/

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1/26.02.2016 г.
от заседание на Областен консултативен съвет „Трета възраст“

На 26.02.2016 г. (вторник) от 15.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Областен консултативен съвет „Трета възраст“. Налице беше
необходимият кворум за провеждане на заседание.
В заседанието взеха участие представители на Областна администрация Русе,
общините, пенсионерските съюзи, работещи в помощ на хората от третата възраст,
дневни центрове за възрастни хора, центрове за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни хора, Защитени жилища за възрастни хора и други заинтересовани страни.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе
поздрави присъстващите и представи дневния ред на заседанието, който беше приет
единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1.

Предствяне на център за обучение на възрастни хора към РУ „Ангел Кънчев“.
Докладва: проф. д-р Николай Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“

2. Отчитане на резултатите от проведено анкетното проучване на мнението на
хората от третата възраст за качеството им на живот и предложения за неговото
подобряване
Докладва: Камелия Цветкова – член на ОКС „Трета възраст“
3. Представяне на въпроси (здравни, битови, правни и от други области),
зададени от членовете на Пенсионерските клубове.
Докладва: Йордан Казаков, председател на „Съюз на пенсионерите–
2004“ Русе
4. Разни.
Докладват: Членовете на Областен консултативен съвет „Трета
възраст “
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на проф. д-р Николай
Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“ да представи дейността на Център за обучение на
възрастни хора. (Приложение 1)
Проф. д-р Николай Михайлов благодари за предоставената възможност и чрез
подробна презентацията запозна участниците в срещата с историята и работата на
Центъра за обучение на възрастни хора, който е основан с решение на Академичния съвет
на РУ „Ангел Кънчев“ през месец април 2014 г. Проф. д-р Николай Михайлов оглавява
екип от преподаватели и млади ентусиасти, които насочват усилията си към работа с
немалка група от българското общество. Неизменен партньор в работата по проекти е
„Съюз на пенсионерите – 2004“ Русе.

Акцент беше поставен върху изпълнените до момента проекти от Центъра:
– Проект „ДАНЕТ“ 2010-2011, „Дунавска мрежа – съседи на работа“ (Danube Networkers
- neighbours at work) е първият съвместен проект на Русенски университет и Център
ZAWIW към Универитета в Улм, Германия, с партньори от Австрия, Хърватска, Румъния.
Финансиран е от програма „Европа за гражданите“ и фондациите Баден Вюртемберг и
Хайдехоф. Основната ме цел е свързването на ценностите на народите от Дунавския
регион в търсене на обща Европейска идентичност;
– Проект „DASUN“ 2010-2011, Дунавски Университети за възрастни DASUN: Danube
Seniors’ Universities. Изработена е концепция за академична програма за продължаващо
обучение на възрастни в Дунавския регион като мост между науката и гражданите.
Русенският университет е бил домакин на среща на представители на пенсионерски
клубове от Русе и региона, където са представени тематични модели и идеи за включване
в академичната програма;
– Проект „DALEC 2-2013“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ е бил партньор по
проект „ Danube Networkers – Lectures”(DALEC 2), заедно с Donauburo gemennutzige
GmbH, ZAWiW при Университета в Улм, университета на Белград и университета на
Крайова в периода март/април 2013 година;
– Проект „DASTO“ - 2011-2013, в проектът Дунавски Разкази – Грундвик - Европейско
Партньорство за Обучение по Дунав (DASTO) - 8/ 2011-07/2013 Русенският университет е
взел участие с още 10 партньори от Германия, Австрия, Хърватска, Унгария, Румъния и
Сърбия;
– Проект „Danube-Networkers on Tour-2013“, Дунавска мрежа на път (DanubeNetworkers on Tour) е продължение на проект Дунавски разкази за разпространение на
резултатите от него. Основната дейност е организирането на изложби, семинари и
литературни четения, за да достигнат материалите до широката общественост и да се
мултиплицира идеята за Европейско единство;
– Проект „Personal Town Tours- 2013-2014“, „Моите градски разходки“ по Програма
Грундвик Русенския Университет работил с партньори от Германия, Франция, Италия,
Словения и Румъния. Целта на проекта е била да се изготвят маршрути, свързани както с
градовете на партньорите, така и с личните интереси и преживявания на участниците,
като по този начин се осъществява връзка между хора от различна възраст и тяхната
жизнена среда.
Михайлов отбеляза, че всичко представено до момента е било използвано, за да се
реализира идеята за асоциация „ДАНЕТ”. Детайлно беше представена дейността на
асоциацията. Центърът за обучение на възрастни участва активно в проекта на асоциация
ДАНЕТ „Желаният Дунав“ (2013 – 2014).
Проф. д-р Михайлов представи още и текущите проекти, по които Центърът за
обучение на възрастни хора работи в момента:
– Проект „BREAD WINE AND HERBS 2015-2016“ е най-новият текущ проект на
Асоциация ДАНЕТ „ХЛЯБ ВИНО И БИЛКИ“, който включва партньорски организации
от всички страни по река Дунав. Неправителствени организации, училища, университети,
библиотеки, църкви, асоциации участват на свободен принцип със собствени инициативи
по темата, поясно проф. Михайлов.
– Проект „За равен старт в професията” 2015-2017, финансиран от Програма Erasmus +
KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Стратегически
партньорства за професионално образование и обучение. Продължителността на проекта е
01.09.2015 – 01.09.2017. Основната цел е по-добрата интеграция на лица в неравностойно
положение (нискоквалифицирани, мигранти, етнически малцинства, трайно безработни и
т.н.) в образованието, обучението и пазара на труда чрез предназначени за тях упътвания
и консултации, които са съобразени с проблемите на различието.
Г-н Станчев благодари на проф. д-р Михайлов за изчерпателната презентация.

По втора точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Камелия
Цветкова да отчете резултатите от проведено анкетно проучване за мнението на хората
от третата възраст за качеството им на живот и предложения за неговото подобряване.
Цветкова отбеляза, че за първи път в област Русе се организира провеждане на
такова анкетно проучване. Основна цел на проучването е била изследване на
общественото мнение за качеството на живот на хората от третата възраст и подобряване
на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол върху качеството на
социалните услуги. Тя акцентира върху 5 основни подцели – създаване на социална
услуга „Споделени жилища“; идентифициране на самотно живеещи възрастни хора и
предоставянето на помощ от съседи, членове на „Пенсионерски съюз – 2004“ и Община
Русе; проучване на нагласите за създаване на клуб за родители на деца работещи в
чужбина; проучване на нагласите за създаване на клуб на пенсионери – експерти;
създаване на доброволческа мрежа от професионалисти от ОКС „Трета възраст“ с мото
„Доброволчеството като принос, престиж, призвание, опит и удовлетворение“.
Целевите групи на провелото се анкетно проучване са били пенсионерите и всички
заинтересовани страни. Методът за регистриране на респондентите е бил публикуван на
интернет страницата на Областна администрация Русе, също така персонално са
изпращани анкетни карти за индивидуално адресиране по електронна поща, поясни г-жа
Цветкова. Анкетата е била реализирана на доброволчески принцип, като отбеляза, че в
бъдеще като доброволци в анкетното проучване би било добре да се включат
преподаватели и студенти от РУ„Ангел Кънчев”, както и ученици от ПГИУ„Елиас
Канети”, с цел приобщаване към проблемите на възрастните хора.
Анкетната карта е била попълнена от 228 души по местоживеене, съответно от гр.
Русе, гр. Мартен, село Щръклево, село Николово, село Сандрово, село Бъзън и др.
Г-жа Цветкова допълни, че анкетата е публикувана на електронната страница на
Областна администрация – Русе и е достъпна за всеки, който проявява интерес.
Г-н Станчев благодари на г-жа Цветкова и даде думата за мнения и препоръки по
първа и втора точка от дневния ред.
Г-жа Румяна Радкова – член на ОКС „Трета възраст“ и доброволец в БЧК
сподели опита на организацията в защита на възрастните хора и техните права. На база
съвместната дейност с други неправителствени организации и институции е бил оформен
нов подход наречен „съвместен“, който показва, че идеите идват от самите възрастни
хора, осъществяват се чрез тяхната ангажираност и касаят самите тях като резултат. Г-жа
Радкова маркира основни разработки на БЧК при работата с възрастните хора.
Доброволците от БЧК работят с т.нар. инициативни групи за взаимопомощ, като това е
един много интересен начин за ангажираност на най-активната част от възрастните хора,
както и начин за последващо привличане на останалата общност от възрастни. В момента
се работи с 15 такива инициативни групи от 11 населени места, с над 200 доброволци на
БЧК.
В заключение г-жа Радкова сподели, че има необходимостот създаване на
Ресурсен център за подкрепа на възрастни хора, като предложи тази тема да бъде
представена на повече експерти и да стане предмет на дискусия.
Г-н Станимир Станчев благодари за изказването на г-жа Радкова, както и за
добрите партньорски отношения на Областна администрация Русе и БЧК.
По повод експозето на г-жа Цветкова за резултатите от анкетното проучване
относно необходимостта от помещения, г-н Станчев отбеляза, че общините отделят
определен ресурс за такива, които може би не са достатъчни за пенсионерските клубове и
би трябвало да се търсят алтернативни източници за финансиране.
Г-н Йордан Казаков – председател на „Съюз на пенсионерите –2004“ Русе
сподели, че дейността на пенсионерските клубове е насочена не само към хората от
третата възраст и има нужда и от създаване на Културно-просветен и информационен
център, който да събира повече хора. Той отбеляза още, че има недостиг на клубове и с
най-малко средства разполагат пенсионерските клубове в Община Русе, където
пенсионерите са около 40% от населението.

По точка три от дневния ред беше отбелязано, че не са обобщени и предоставени
на членовете на ОКС „Трета възраст“ въпросите по здравни, битови, правни и други
области от членовете на пенсионерските клубове.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР в Областна администрация Русе
се обърна към присъстващите в заседанието и поясни, че ОКС „Трета възраст“ е учреден
от група граждани от третата възраст и е потърсена помощта на Областния управител за
да се координират усилията и да се подобри качеството им на живот. Всички
присъстващи са насочени в една посока в търсене на начини за подобряване положението
на хората от третата възраст.
В заключение г-жа Попова заяви, че хората от третата възраст имат подкрепата на
Областния управител и могат да разчитат на експертната помощ на Областна
администрация Русе.
Не на последно място, г-н Станимир Станчев отново подчерта да се помисли за
партньорства и съвместни дейности с читалищата, да се използват техни зали за
културно-масови дейности. Той говори също и за подкрепата на бизнеса, който също
може да подмомага дейността на пенсионерските клубове.
Относно отправените от г-н Казаков искания за предоставяне на сграда за
Културно-просветен и информационен център, г-н Станчев поясни, че това искане не
може да бъде изпълнено, тъй като сградата на Украинското консулство е предоставена за
ползване, сградата на ул. Александровска предстои да влезе в основен ремонт, а т.нар.
Учителски дом е прехвърлен на Министерството на образованието и науката. При нужда
от съдействие, Областна администрация Русе е винаги на разположение в помощ на
хората от третата възраст.
Във връзка с проведена работна среща при Областния управител, в точка „Разни“,
г-жа Росица Иванова – директор на ДСП Русе представи проблем, свързан с
възрастните хора, които са в безпомощно състояние, които не могат сами да се обслужват.
Тя говори още за безотговорното отношение на близките и наследници към техните
родители и близки – възрастни хора.
Г-жа Иванова акцентира върху необходимостта от промяната на
законодателството и изграждане на механизми в посока ангажиране и мотивиране на
семействата да се грижат за своите близки – възрастни хора.
По трета точка от дневния ред г-н Станчев предложи следното
РЕШЕНИЕ:
1. Институциите, имащи касателство към проблемите на възрастните
хора, съвместно с общините да създадат работна група, която да подготви
предложения, които да се предоставят на съответната Комисия по социална
политика към Народното събрание за промяна в нормативната уредба.
Срок: 30.06.2016 г.
Отг: Д-р Искра Генева – Председател на ОКС,
Г-жа Росица Иванова – Директор на ДСП Русе,
Областна администрация – за логистична подкрепа
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе

