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

ПРОТОКОЛ №2/18.02.2016 г.
от проведено заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хора с
увреждания в област Русе на 18.02.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 18.02.2016 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
първото за годината заседание на Областен обществен съвет за социално включване на
хората с увреждания (ООССВХУ). Председател на заседанието беше г-н Станимир
Станчев – заместник областен управител на Област Русе.
Г-н Станчев откри заседанието като представи и подложи на гласуване дневния
ред:
1. Представяне на годишната индикативна работна програма за 2016 г. на
ООССВХУ
Докладва – г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООССВХУ
2. Отчет на Фестивал „Светът е за всички – 2015 г.“
Докладва – г-жа Диана Николова – председател на ООССВХУ
3. Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги.
Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на
потребителите и техните близки. Активно използване на добрите практики на доказали се
Неправителствени организации.
Докладва – г-жа Радка Атанасова – Председател на Управителния съвет на
Сдружение „Свят за всички”
4. Разни
Докладват: Членовете на ООССВХУ
Присъстващите 33 члена на Съвета приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на Г-жа Лилия
Георгиева – сътрудник на Съвета да запознае присъстващите с Годишна индикативна
работна програма на ООССВХУ през 2016 г. Г-жа Георгиева отбеляза, че на това
заседание съставът на съвета е разширен и на новите членове ще бъде допълнително
изпратена индикативната програма, за да се запознаят в детайли с нея. Сътрудникът на
Съвета подчерта, че съгласно графика за работа, Фестивалът „Светът е за всички – 2016
г.” се предвижда да се проведе на 25 и 26 ноември 2016 г., като освен това призовава
членовете да предлагат идеи за отбелязване на Международния ден за правата на хората с
увреждания (5 май 2015 г.), Международния ден на глухите (25 септември 2015 г.), Деня
на белия бастун (15 октомври 2015 г.) и др. дати свързани с хората с увреждания.
(Приложения 1)
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По втора точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Диана
Николова – председател на ООССВХУ да представи Отчет на Фестивал „Светът е за
всички – 2015 г.“. Г-жа Николова посочи, че общата стойност на бюджета по проекта за
фестивала възлиза на 13 013 лв., от които приносът на Община Русе е 2 200 лв., а този на
организаторите в лицето на сдруженията „Смело сърце“, „Кураж“, „Регионална
достъпност“, „Учителска подкрепа“, „Воля“, „Смелост“, Областна администрация – Русе и
Общински Младежки дом Русе – 10 813 лв. Г-жа Николова допълни, че през годините
прави впечатление, че броят на участниците на възраст между 18 и 40 години
тенденциозно се увеличава, докато този на възраст над 65 години – намалява. Общият
брой на участниците във Фестивала през 2015 г. е 250 души. Председателят на ООССВХУ
сподели, че същият е допринесъл хората с увреждания да излязат извън обичайната си
среда, да реализират алтернативна форма на общуване помежду си, да създадат нови
социални контакти за взаимно опознаване, споделяне на успехи и постижения и не на
последно място да превъзмогнат различията между тях и хората, които нямат
здравословни проблеми. (Приложение 2)
Г-н Станимир Станчев благодари на г-жа Николова за представената информация
и предложи да се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
област Русе, оценява положително изпълнението на проекта: Фестивал „Светът е за
всички – 2015 г”.
2. Фестивалът „Светът е за всички” да се провежда ежегодно по случай 3 декември
„Международният ден на хората с увреждания”.
От присъстващите 33 члена на Съвета 33 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По точка три от дневния ред г-жа Радка Атанасова – Председател на
Управителния съвет на Сдружение „Свят за всички” запозна присъстващите с темата:
„Иновативността в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги. Създаване
на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите и
техните близки. Активно използване на добрите практики на доказали се
неправителствени организации (НПО).“
Интерес за аудиторията предизвика представената от г-жа Атанасова проектна идея
за създаване на т.н. „Споделени жилища“ за възрастни хора, нуждаещи се от 24-часови
грижи и наблюдение. (Приложение 3)
Г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР в ДАКРРДС, припомни на
присъстващите, че г-жа Атанасова е един от учредителите на ООССВХУ, който през 2017
г. ще отбележи 10 години от съществуването си. Г-жа Попова благодари на председателя
на Сдружение „Свят за всички” за активното участие и подкрепата на инициативите на
Съвета. В заключения г-жа Попова призова участниците в срещата да помислят какво
биха представили от работата на своите сдружения.
Г-жа Бисерка Иванова - изпълнителен директор на Сдружение РАЛИЗ –
БАЛИЗ посочи, че ако проектът за „Споделени жилища“ се реализира, ще бъде иновация
за град Русе. Г-жа Иванова допълни, че трябва да се подходи комплексно, като се
обмислят много добре всички детайли.
Г-н Станчев обърна внимание на участниците в срещата, че най-ценното е да се
подава ръка и да се търсят варианти, за реализиране на идеята.Заместник областният
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управител допълни, че социалните услуги не са евтини, но трябва да се търсят варианти за
подкрепа на техните потребителите.
Въпреки споделените известни опасения, касаещи риск от нарушаване на личното
пространство от гледна точка на дискриминацията, членовете на Съвета приеха радушно
възможността за създаването на такива жилища при условие, че същият въпрос бъде
подложен на широко обсъждане за елиминиране на някои недостатъци в идеята.
След изчерпване на темата г-н Станимир Станчев предложи да се приеме
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се включи в индикативната работна програма на ООССВХУ периодично
докладване от НПО за въведени добри и иновативни практики в дейността им.
Срок: за предложения по теми 30.06.2016 г.
и ежегодно до 31.12.
Отг.: Председателите на НПО
От присъстващите 33 члена на Съвета 33 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По четвърта точка от дневния ред „Разни” г-жа Росица Маринова – председател
на Районна организация на Съюза на слепите в България информира присъстващите
за тревожността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания по повод
предвижданите промени в условията по ТЕЛК. Тя представи накратко предприетите от
Националния съвет към момента действия, изразяващи се в разговори с представители на
Министерството на труда и социалната политика.
Г-н Станчев предложи да бъде свикано заседание на Областен съвет за
тристранно сътрудничество, като на същото бъдат поканени представители на ТЕЛК в
Русе и национално представените организации на хора с увреждания, за обсъждане на
проекта на Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността.
Направеното предложение беше прието от всички членове.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев закри заседанието на Областния
обществен съвет за социално включване на хора с увреждания в област Русе.

/П/
ДИАНА НИКОЛОВА
Председател на ООССВХУ
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