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

ПРОТОКОЛ
От проведенa работна среща на 23.12.2015 г. от 10:00 часа в стая 408 на Областна
администрация – Русе
Днес 23.12.2015 г. (сряда) от 10.00 ч. в стая 408 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Областен консултативен съвет „Трета възраст“ (ОКС).
Присъстваха:
- г-жа Пенка Попова, началник отдел „Административен контрол и регионално
развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост“;
- г-жа Галина Топалова – Община Русе;
- г-н Петко Петков – „Съюз на пенсионерите – 2004“ Русе;
- г-жа Ценка Димитрова – Фондация „Трета възраст“;
- проф. д-р Николай Михайлов – РУ „Ангел Кънчев“;
- г-жа Искра Генева – Регионална здравна инспекция – Русе;
- г-жа Камелия Цветкова;
- г-жа Десислава Пенчева – старши експерт в отдел „Административен контрол
и регионално развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост“;
- г-жа Диана Николова – Областна администрация Русе.
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Отчитане дейността на ОКС за 2015 г.;
2. Отчитане напредъка от провеждане на анкетно проучване на мнението на
хората от трета възраст за качеството им на живот и предложенията им за неговото
подобряване;
3. Планиране на работата на ОКС за 2016 г. (теми и дати за работни срещи).
Г-жа Пенка Попова направи кратка ретроспекция на дейността на ОКС от
създаването му до настоящия момент.
Д-р Искра Генева запозна участниците с целта на провеждащото се анкетно
проучване, като краен срок за попълването на анкетите беше решено да е 31.12.2015 г.
Обобщените резултати ще бъдат представени на първото за 2016 г. заседание на ОКС.
Участниците в срещата изложиха своите виждания и предложения за подобряване
работата на ОКС, както и индикативни теми, които да бъдат включени в работата му.
След проведената дискусия бяха приети следните

Решения:
1. Пенсионерските клубове да изпратят въпроси от различни области, които да
бъдат разяснени на потребителите от доброволци към ОКС.
Срок: 29.01.2016 г.
Отговорник: Петко Петков, СП - 2004

2. Провеждане на пърово заседание на ОКС за 2016 г. – 26.02.2015 г. при следния
дневен ред :
 Представяне на Център за обучение за възрастни хора към РУ „Ангел
Кънчев“.
Докладва: проф. д-р Николай Михайлов –РУ „Ангел Кънчев“
 Отчитане на резултатите от проведеното анкетно проучване на
мнението на хората от трета възраст за качеството им на живот и
предложенията им за неговото подобряване.
Докладва: Камелия Цветкова
 Представяне на въпросите, зададени от Пенсионерските клубове.
Докладва: Петко Петков, СП – 2004
 Разни
Докладват: Членовете на ОКС

Като гости на заседанието се взе решение да бъдат поканени двата пенсионерски
съюза, кметовете на общини в област Русе, Домовете за възрастни хора, Център за
психично здраве, Дневните центрове за възрастни хора, ЦСРИ за възрастни хора,
Каритас, БЧК, ЦСРИ към Съюза на слепите в Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ИСКРА ГЕНЕВА
Председател на ОКС „Трета възраст“

