ОДОБРЯВАМ: /П/
СИМЕОН ИВАНОВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от техническа конференция проведена на 14 ноември 2014 г., 10:00 часа, Зала 1 на
Областна администрация Русе

На 14.11.2014 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе техническа конференция за подпомагане организацията и провеждането на
фестивал „Светът е за всички – 2014 г.“
На срещата присъстваха представители на:
1. „Център за психично здраве – Русе“ – ЕООД
2. ЦККТ „Решения“ – Русе
3. Сдружение „Регионална достъпност“ – Русе
4. Сдружение „Учителска подкрепа“ – Русе
5. Сдружение „Смело сърце“ –Русе
6. Регионална организация към Съюза на слепите в България.
7. Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица гр. Русе
8. Сдружение на лица с тежки физически увреждания „Смелост“
9. РКО Каритас – Дневен център за деца с увреждания „ Милосърдие“
10. ЦСРИ „Детелина“, гр. Борово
11. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“
12. ДСХ „Възраждане“ – Русе
13. „Дневен център за възрастни хора с увреждания“- Ценово
14. Фондация „Приятелска подкрепа“
15. Сдружение „Дете и пространство“
16. Дружество на инвалида „Надежда“ – с. Тетово
17. Дружество на инвалида с.Красен, обл. Русе.
18. ЦНСТ и НЖ, по проект „Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано
жилище, като алтернатива за живот в общността на хората с психични
разстройства”
19. Областен обществен съвет за хората с увреждания в област Русе
20. Областна администрация Русе
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе
поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред както следва:
1. Представяне на проекта – Фестивал „Светът е за всички – 2014 г.”
Докладва: г-жа Пенка Попова
2.Организационно-технически план за провеждане на фестивала „Светът е за
всички – 2014 г.“
Докладва: г-жа Лилия Георгиева
3. Разни
По първа точка г-н Станчев даде думата на г-жа Пенка Попова – началник на
отдел „Административен контрол и регионално развитие” да представи на

присъстващите проекта на Фестивал „Светът е за всички – 2014” година. Г-жа Попова
запозна аудиторията с целите, бюджета, дейностите, екипа и партньорите, които го
изпълняват. Тя добави, че провеждането на този форум ще даде възможност на хората
в неравностойно положение да покажат творческите си умения, да създадат нови
социални контакти, виждайки произведенията на други хора и ще ги мотивира да
покажат себе си и възможностите си чрез изразните средства на изкуството.
Г-н Станчев се обърна към г-жа Лилия Георгиева – служител в Областна
администрация да запознае участниците в техническата конференция с
организационно-техническия план. Тя сподели, че тази година Фестивалът „Светът е за
всички – 2014 г.“ ще се проведе в периода 27-28.11.2014 г. и в него ще вземат участие
25 сдружения и организации на хора с увреждания. Г-жа Георгиева обясни, че на
27.11.2013 г. от 13.00 ч. във фоайето пред Пленарна зала ще бъде открита изложбата на
произведенията, изработени от 20 сдружения и организации участници във фестивала.
Тя добави, че за целта е необходимо всички произведения да бъдат във фоайето пред
Пленарна зала в 9.00 ч. на същия ден. Г-жа Георгиева информира, че втората част от
фестивала е на 28.11.2013 г. от 13.00 часа в Пленарна зала, когато ще се проведе
концерта, в който ще вземат участие представители от 19 сдружения и организации. От
10 до 12 часа участниците ще имат възможност да оставят всички необходими
аксесоари и костюми за своите изпълнения. До 12.30 часа всички, които са заявили
участие трябва да заемат предварително определените места. За по-добрата
организация на всички участници ще им бъде изпратен на електронните пощи график с
часовете, реда в които ще излизат, както и местата, които ще заемат в залата.
Г-н Станчев даде думата на присъстващите по точка разни да изразят своето
мнение по организацията и провеждането на фестивала . Той заяви, че това ще е от голя
полза за неговото надграждане.
Г-жа Маргарита Събева – председател на управителния съвет на Фондация
„Приятелска подкрепа“ сподели, че като недостатък е слабата информация за
събитието, което от своя страна не води външни хора. Идеята на фестивала е те да
разберат, че хората с увреждания имат таланти и неподозирани възможности.
Г-жа Марияна Георгиев – сътрудник социални дейност в сдружение
„Учителска подкрепа“ изрази мнение, че всяка изминала година организацията на
изложбата и концерта стават все по-добри.
Г-жа Дарина Маринова – психолог в център „Детелина“ – гр. Борово обясни,
че сред участниците на центъра има момиче в инвалидна количка, което много трудно
ще достигне до сцената.
Г-жа Попова благодари на всички за изказаните мнения, като напомни на
всички да останат до края на концерта, за да подкрепят участници. Тя подчерта, че
изпълненията трябва да са по регламент до 10 минути.
Г-н Станчев посочи, че ако тази година Пленарна залата е препълнена това
може да бъде критерии за преместване на форума в по-голяма зала. Той благодари на
присъстващите за градивната дискусия и поради изчерпване на дневния ред закри
заседанието.

