ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ РУСЕ

ПРОТОКОЛ
От заседание на Областният обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания, проведено на 18.10.2012 г. в зала 1 на Областна администрация
Днес 18.10.2012 година от 14 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
състоя заседание на Областният обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания.
На заседанието присъстваха 29 от 37 члена на съвета. Налице беше
необходимият кворум за провеждането му.
Отсъстваха: Община Бяла; Регионален координатор по ОПРЧР – г-жа Катя
Петрова; Сдружение „Център Динамика”; РУ „Ангел Кънчев”; Сдружение „Здраве за
всички”; Районна организация на глухите в България; Фондация „Приятелска
подкрепа”; Сдружение „Национална пациентска организация”
Г- н Веско Маринов – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието. Той предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за напредъка по изпълнение на проект: Фестивал „Светът е за всички –
2012 г.”
Докладват: Диана Николова – председател на Областния обществен съвет за
социално включване на хора с увреждания (ООССВХУ)
Мирела Костова – експерт в Общински младежки дом, Русе.
2. Представяне на предварителната стратегическа рамка за развитие на област
Русе до 2020 година
Докладва: Пенка Попова – ВИД началник на отдел „Административен контрол
и регионално развитие в Областна администрация”.
3. Разни
Докладват:Членовете на ООССВХУ
След проведено гласуване, проектът беше приет с пълно единодушие.
По първа точка от дневният ред Г-н Маринов даде думата на г-жа Николова –
председател на областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания да отчете напредъка по изпълнение на проекта Фестивал „Светът е за
всички – 2012 г.”
Г-жа Николова подчерта, че основната цел на фестивала е да се мотивират
хората с увреждания и да им се осигури поле за изява на техните творчески умения. По
този начин те ще получат възможност за изява и пълноценно участие в съвременния
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културен живот. Организирането и провеждането на подобен фестивал е от значение за
тях, тъй като това е един от начините за интеграцията им в обществото. Беше отчетено
изпълнението на плануваните дейности по проекта до момента, както следва:
По Дейност 1: Организация и управление на проекта са проведени шест срещи
на екипа и партньорите; разработена е процедура и методика за управление на проекта,
която урежда организационната структура, организацията и изпълнението на
дейностите. Разработени са 6 регистъра; Разработено е ресурсно осигуряване на
проекта, за финансовото осигуряване на проекта са разработени необходимите
документи – граждански договори, приемо - предавателни протоколи, договори за
изработка на информационни материали, договори за закупуване на материали и
приемо - предавателен протокол за и работените рекламни материали и закупените
материали необходими за изложбата; изготвени са разходно оправдателни документи –
фактури, като на тях да е отбелязано, че разходът е направен в изпълнение на договор
№ 295/09.05.2012г.
По Дейност 2: Дейност за информация и публичност – са изработени и
отпечатани 200 броя диплянки, проведена е встъпителна пресконференция,
публикувани са два материала в Русе инфо, публикувано е съобщение на сайта на
Областна администрация Русе.
По Дейност 3: Сформиране на доброволческа група – сформирана е
доброволческа група от 20 доброволеца представители неправителствени организации
на и хора с увреждания и техните семейства. Изготвени са и подписани 20 договора за
доброволен труд. За добрата организация и координация между доброволческата група,
екипът и участниците се избраха отговорници и технически сътрудници, както следва:
1. Донка Савова Градева – отговорник на доброволческата група за изложбата.
2. Людмила Светлозарова Костова – отговорник доброволческа група за
концерта.
3. Даринка Димитрова Станчева – технически сътрудник на доброволческата
група за изложбата.
4. Калинка Василева Илиева – технически сътрудник на доброволческата група
за концерта.
По Дейност 4: Сформиране и работа на мониторингова група – сформирана е
група от трима члена представители на партньорските организации. Проведени са две
заседания през юли и септември. Изготвен е протокол за всяко заседание. За
отговорник е избрана Галина Маркова Шопова представител на сдружение „Учителска
подкрепа”, за членове Донка Савова Градева – представител на сдружение на ЛТФУ
„Смелост„ и Росица Маринова –Данева – представител на Съюза на слепите
По Дейност 5 са изработени и изпратени 25 покани за участие, като 23
организации са заявили участие във фестивала. Общият брой участници е 150 като от
тях 48 са деца до 18 годишна възраст.
Г-н Маринов благодари на г-жа Николова и предостави думата на г-жа Мирена
Костова - експерт в Общински дом Русе. Г-жа Костова отбеляза, че е щастлива от
партньорството между Общинският младежки дом, Областна администрация – Русе,
сдруженията на и за хора с увреждания След което представи консултантите по
проекта: Иглика Пеева – Поетеса с 9 издадени стихосбирки и един том с пиеси, Здравка
Генова, която е работила с Центъра за социална рехабилитация и интеграция на
слепите, Бояна Куюмджиева – завършила художествената Академия, Петя Бонева –
Хореограф и основател на ТС "Импулс", носител на много международни и
национални награди и Мирена Костова – завършила Музикалното училище в Русе,
занимаваща се музика и движенческа култура.
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Г-жа Костова отчете напредъка на консултациите от специалистите по
сдружения. Отбеляза трудности, възникнали по време на изготвяне графика за
консултациите със сдруженията поради отпуските през месец юли и август, но
подчерта, че са се справили с проблема и до сега са проведени консултации в Дом за
възрастни хора „Възраждане”, сдружение „Свят за всички”, Защитеното жилище
„Приятелска подкрепа”, Сдружение „Смелост”, Сдружение „Регионална достъпност” ,
Сдружение „Учителска подкрепа”. Предстоят консултации със сдружение „Смело
сърце”, Сдружение „Различни и равни”, Център за обществена подкрепа – гр. Две
могили, Защитено жилище за лица с физически увреждания.
Г-жа Валентина Николаева – регионален представител на комисия за защита от
дискриминация попита дали стихотворенията са написани от самите хора с увреждания
или ще се изпълнят стихотворения написани от други поети. И ако е така дали
консултантите имат опит. На последно място г-жа Николаева предложи за изложбата да
се направи табло със стихотворения написани от хора с увреждания. Да се намерят
финансови средства за подготовка и издаване на стихосбирка от стихотворения,
написани от хора с увреждания.
Г-жа Бисерка Иванова изпълнителен директор на Сдружение „Рализ – Бализ” –
гр. Русе изрази радостта си, че в Русе се организира такъв фестивал, който дава
възможност на хората с увреждания да изявят творческите си умения и да докажат себе
си. Тя предложи да има добра координация между организаторите, консултантите,
доброволците и участниците във фестивала при организацията и протичането на
изложбата и концерта.
По първа точка от дневният ред Г-н Маринов предложи, а комисията прие с
пълно единодушие следните:
РЕШЕНИЯ:
1. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
област Русе дава добра оценка по хода на изпълнение на проекта: Фестивал „Светът е
за всички – 2012 г”.
2. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания
счита, че е необходимо да се потърсят възможности за ежегодното провеждане и
разширяване формата на фестивала „Светът е за всички” в навечерието на
Международния ден на хората с увреждания: 3-ти декември.
По втора точка от дневният ред г-н Маринов даде думата на Г-жа Пенка
Попова, ВИД началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие” в
Областна администрация. Г-жа Попова запозна присъстващите с предварителната
стратегическа рамка за развитие на област Русе до 2020 година. Тя помоли
присъстващите да популяризират сред членовете си предварителната стратегическа
рамка за развитие на Област Русе до 2020 година и да изпратят предложения и
становища за нея в Областна администрация Русе.
Деян Господинов постави следните въпроси:
1. Какво точно се има предвид под алтернативен градски транспорт?
2. Кога програмите за асистентство и домашен помощник ще се пишат така, че не
само на асистентите да си намират работа, а и те наистина да са полезни за хората и
самите хора с увреждания да разполагат с времето на асистентите си?
3. Кога ще започнат да се изграждат повече сгради с нова функционалност,
включително и жилищни такива, който да отговарят на условията за достъпност?
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4. Тъй като е необходимо хората с увреждания да имат достъп до модерни
помощни средства, които да ги правят независими, готови ли са преподавателите и
студентите от Русенски университет да участват в разработката на нови модерни
помощни и алтернативни средства за придвижване за хората с физически увреждания?
Г-жа Попова предложи на г - н Господинов да напише предложения, които ще
бъдат включени в предварителната рамка. Също така тя подчерта, че има предложение
да се развива алтернативен, екологично чист и евтин транспорт, като Вело алеи,
вътрешноградска железница и др.
Г-н Маринов допълни, че се изпълнява проект за цялостна реорганизация на
транспорта в община Русе, в който задължително ще се включи достъпен транспорт, а
фирмите ще се задължат при кандидатстване за обслужване на маршрутни разписания
да осигуряват условия за достъп на хора с увреждания до транспортните средства.
Г-н Димитър Наков – регионален представител за Северен централен район на
Агенция за хора с увреждания – представи възможностите които предлага Агенцията за
хората с увреждания по Програми, като се финансират проекти до 100 % и не се иска
финансово участие на бенефициентите. Отпуснатата субсидия за Русенска област за
периода 2004-2012 година е на стойност 404 496 лева.
Г-н Маринов благодари на г-н Наков за представяне на възможностите за
кандидатстване по Програми към Агенцията за хората с увреждания и помоли да се
оказва методическа помощ и съдействие при разработване и кандидатстване с проектни
предложения.
Г-жа Росица Данева направи предложение да се постави звуково устройство на
автобусните спирките, което да съобщава за приближаващият автобус или тролей, кой
номер е и др. Тя сподели, че също така е необходимо в самите обществени превозни
средства да се съобщава коя е следващата спирка.
Г-жа Бисерка Иванова – изрази радостта си, че парламента ратифицира
конвенцията по правата на хората с увреждания в България и проблемите на хората с
увреждания намират място в предварителната стратегическа рамка на Област Русе –
2014 – 2020г.
Г-н Радев – председател на сдружение „Хуманитас” – предложи към стратегията
да се включи възстановяването на Текето, което е една добра възможност за отдих на
русенци в почивните дни.
По втора точка от дневният ред г-н Маринов предложи, а комисията прие с
пълно единодушие следното:
РЕШЕНИЕ:
Сдруженията от Областния обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания да популяризират сред членовете си предварителната стратегическа рамка
за развитие на Област Русе до 2020 г. и изпратят предложения и становища по нея в
Областна администрация.
Срок: 15.11.2012 г.
Отговорник: Членовете на ОССВХУ.
По трета точка от дневният ред „Разни” г-н Маринов даде думата на членовете
на Областният обществен съвет за въпроси.
Г-жа Росица Маринова Данева – председател на териториалната структура на
съюза на слепите в България. Г-жа Данева изрази безпокойството си относно липса на
аптека в квартал „Чародейка север”. В квартала се намира блокът на хората със
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сензорни увреждания е им е трудно да ходят до центъра за да си закупят необходимите
им лекарства.
Г н Маринов – заместник областен управител на област Русе лично се ангажира
да съдейства за отваряне на аптека в кв. „Чародейка север”.
Г-жа Валентина Николаева – регионален представител на Русе на Комисията по
дискриминация сподели, че новият родилен дом е направен перфектно, според всички
изисквания и е достъпен за хората с увреждания, но липсват табели, които да оказват
това и хората с увреждания от област Русе не знаят това, поради което са принудени да
търсят достъп от естакадата на бърза помощ. Тя предложи да се сложат табели, които
да оказват, че е осигурен достъп на хора с увреждания.
Поради изчерпване на дневният ред заседанието бе закрито в 12,30ч.
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