ОДОБРЯВАМ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За областен управител на област Русе
(съгл. Заповед № 2-95-00-909/02.12.2014 г.)

ПРОТОКОЛ
от проведен на 27-28.11.2014 г. в сградата на Областна администрация Русе, площад
„Свобода“ №6, във фоайето и Пленарна зала на Община Русе фестивал „Светът е за
всички – 2014 г.“ по повод Международния ден на хората с увреждания 03.12.2014 г.
За пета поредна година на 27 и 28 ноември 2014 г. се проведе Фестивала „Светът
е за всички”. Той се осъществи в партньорство между: Областна администрация Русе,
Сдружение „Смело сърце“, Областен обществен съвет за социално включване на хората
с увреждания, Сдружение „Учителска подкрепа“, Сдружение „Регионална достъпност“,
Сдружение „Кураж“ и Сдружение „Смелост“.
Проведе се с финансовата помощ на Община Русе по Програма за подкрепа на
проекти в областта на изкуството и културата.
Целта на фестивала бе да се мотивират и подкрепят хората с различни
увреждания, като се осигури поле за изява на творческите им умения.
Ежегодно на 3 декември се чества „Международния ден на хората с увреждания“.
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на
хората с увреждания. Посланията на този ден са различни, защото и политиките по
отношение на хората с увреждания имат много лица. Предизвикателството на този ден е,
че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания,
да слагат ударението върху човека и неговата индивидуалност и лично достойнство, а не
върху увреждането му.
На 27.11.2014 г. в 13:00 часа във фоайето пред Пленарна зала на Община Русе
заместник областният управител Валентин Колев откри изложба на ръчно изработени
сувенири и играчки от 25 организации и сдружения за и на хората с увреждане.
УЧАСТНИЦИ В ИЗЛОЖБАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Център за психично здраве – Русе“ – ЕООД
ЦККТ „РЕШЕНИЯ“ – Русе
Сдружение „Регионална достъпност“ – Русе
Сдружение „Учителска подкрепа“ – Русе
Сдружение „Смело сърце“ –Русе
Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица гр. Русе
Сдружение на лица с тежки физически увреждания „Смелост“
РКО Каритас – Дневен център за деца с увреждания „ Милосърдие“
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9. Център за социална рехабилитация и интеграция „Детелина“, гр. Борово
10. Център за социална рехабилитация и интеграция „Здравец“, с. Ряхово
11. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“
12. Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ“ - гр. Сливо поле
13. Дом за стари хора „Възраждане“ – Русе
14. „Дневен център за възрастни хора с увреждания“- с. Ценово
15. Фондация „Приятелска подкрепа“
16. Сдружение „Дете и пространство“ – Център за настаняване от семеен тип 2
17. Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“ - гр. Русе
18. Център за настаняване от семеен тип – Две могили
19. Дружество на инвалида с. Красен - обл. Русе
20. 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”
21. Сдружение „Кураж“
22. Областен обществен съвет за социално включване на хората с увреждания
23. Областен информационен център – Русе
24. Асоциация Еврорегион Данубиус
25. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
Участниците представиха на обособени щандове ръчно изработени от тях детски
играчки, гоблени, картички, плочки, бижута, керамични фигури, пана, оригами – цветя,
арт-изделия, сувенири за бита от естествени материали, рисувани картини върху стъкло,
брошури и други предмети.
На откриването присъстваха 170 представители на Организации на и за хората с
увреждания, Фондации, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Областна
администрация Русе, Община Русе, Институции, медии и граждани. Над 1600 жители на
област Русе посетиха изложбата.
Фестивалът продължи с концерт на 28.11.2014 г. от 13:00 часа в Пленарна зала на
Община Русе, в който взеха участие 18 сдружения и доставчици на социални услуги.
УЧАСТНИЦИ В КОНЦЕРТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЦККТ „Решения“ – Русе
Сдружение „Дете и пространство“
Сдружение на лица с тежки физически увреждания „Смелост“
РКО Каритас – Дневен център за деца с увреждания „ Милосърдие“
ЦСРИ „Детелина“, гр. Борово
Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“Русе
7. Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица гр. Русе
8. Сдружение на хора с увреждания „Надежда“ – с. Тетово
9. Дружество на инвалида с.Красен, обл. Русе
10. Фондация „Приятелска подкрепа“
11. Дом за стари хора „Възраждане“ – Русе
12. Районна организация на глухите в България
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регионална организация към Съюза на слепите в България.
ЦСРИ „Здравец“, с. Ряхово, общ. Сливо поле
Сдружение „Шанс за всички“
Сдружения „Свят за всички“
Сдружение „Регионална достъпност“ – Русе
Сдружение „Смело сърце“ – Русе
На събитието официални гости бяха:
Г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и регионално
развитие“ в Областна администрация Русе
Г-жа Мариела Личева – директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ в
Община Русе
Г-жа Вяра Георгиева – началник отдел„Социални дейности” в Община Русе
Г-жа Росица Иванова – директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Русе
Г-жа Нина Димитрова – началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги”
при Дирекция „Социално подпомагане” – Русе
Проф. Тодорка Стефанова – декан на факултет „Обществено здраве“ към Русенски
университет „Ангел Кънчев“

Дарители на таз годишния фестивал бяха: Сладкарници „Ружана”,
„Паркстрой“ ЕООД, „Великови“ ОООД, Издателства „Просвета“ и „Егмонт България“.
Приветствие и кошница с цветя от името на Областния управител на Област Русе
поднесе г-жа Пенка Попова.
Поздравителен адрес и кошница с цветя от г-н Пламен Стоилов – кмет на община
Русе поднесе г-жа Мариела Личева.
Поздравителен адрес от доц. д-р Ани Страшимирова – председател на Комисията за
защита от дискриминация поднесе г-жа Валентина Николаева - регионален представител
на Комисията за защита от дискриминация - Русе.
Поздравителен адрес и кошница с цветя от проф. Христо Белоев – ректор на
Русенския университет „Ангел Кънчев“ поднесе проф. Тодорка Стефанова.
Г-жа Росица Иванова поздрави участниците като и пожела да продължават да
създават красота и да я дават на
другите.
На откриването на концерта присъстваха над 550 членове на Сдруженията на и за
хората с увреждания техните семейства, близки, приятели, познати, граждани, медии и
представители на различни институции.
В изложбата и концерта се представиха над 300 участника от който над 30 деца в
различни жанрове – песни, стихове, танци и др.
Пленарна зала за поредна година се оказа тясна за гражданите, които станаха
съпричастни с изявите на изпълнителите. Всички изказаха мнение, че форумът трябва да
се пренесе в по-голяма зала, която да събере стотиците желаещи, който всяка година
хората с увреждания събират с огромния си талант.
/П/
ДИАНА НИКОЛОВА
Председател на Областния обществен съвет
за социално включване на хората с увреждания
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