ПРОТОКОЛ № 8 /27 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Русе по проект „Партньорства 2020“
Днес, 27 април 2015 г. в Община Русе се проведе работна среща по проект
„Партньорства 2020“. В срещата участваха 12 участници: представители на местната
власт; представители на Областна администрация – Русе, представители на
образователни институции, читалища и НПО.
Микаела Здравкова, ръководител на проекта представи целите и дейностите по
него. Фасилитаторът на срещата Лора Саркисян, представи добри практики на
партньорство между НПО и местни власти, както и възможности за такова според
приоритетите и мерките в Общинския план за развитие на Община Русе за периода
2014 – 2020 г.
Във втората част на инициативата участниците предложиха идеи за партньорски
проекти, описани в матрицата по- долу:
Матрица за описание на проектните идеи – община Русе, 27 април 2015
Работно заглавие
Проучване за адекватността на услугите за възрастните
хора
Анализът на Общинския план за развитие на община Русе
Описание на
2014-2020 показва, че в общината е налице характерният за
проблема
цялата страна процес на демографско остаряване, който се
изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния
дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на
населението на 65 и повече години. Този факт налага
поставянето на акцент върху услугите за възрастни хора в
социалната политика на общината. Такива услуги не липсват,
но НПО, работещи в социалната сфера, смятат, че по-малко
се работи с хората от третата възраст, особено с хората с
увреждания. Тук проблемът е основно в адекватността на
наличните услуги за възрастни спрямо потребностите и
интересите на потребителите – като бъдещото планиране на
услуги да се съобрази с резултатите от непрекъснато
проучване след целевите групи.
Да се проучат наличните услуги за възрастни хора и да се
Цел : Главна цел,
получи обратна връзка от потребителите – бъдещото
специфична цел/и
планиране на услугите да се съобрази с резултатите, да се
разкрият нови услуги за възрастни хора в среда, близка до
семейната, съответстващи на техните интереси и
потребности, вкл продължаващо образование за хора от
третата възраст.
Възрастни хора над 65 години
Целева група/и и
Възрастни с увреждания
финални
Пенсионерски клубове
бенефициенти
Продължителност на 6 месеца
проекта
Проучване сред потребителите на социални услуги за
Основни дейности
възрастни хора:
- Изработване на въпросник
- Разпространение на въпросника
- Популяризиране на проучването сред целевата група и
сред широката общественост

Резултати

Партньори

Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел : Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти

- Ангажиране на институциите с целите на проучването
Планиране на услугите за възрастни хора въз основа на
резултатите от проучването и други дейности за
непрекъснато изследване на потребностите на възрастните
хора, техните интереси, степента на тяхната удовлетвореност
от
наличните
услуги,
техните
препоръки
за
промяна/въвеждане на нови политики.
Разработване на конкретни проекти въз основа на
резултатите от проучването.
Привличане на представители на целевите групи в обсъждане
на политики и където е възможно – в пряко приложение на
услуги.
Осигурено съответствие на услугите за възрастни хора с
техните потребности и интереси; осигурено участие на
целевите групи във формирането на политики и
разработването на проекти; осигурен ангажимент от страна
на институциите (Областна администрация, РЗИ, НПО и др.)
към проблемите на хората от третата възраст
Фондация „Русчук”
Областна администрация
РЗИ
Доставчици на социални услуги
Средства за проучване, широка разгласа, анализ на
резултатите, фокус групи и срещи

Подкрепа за НПО
Нестопанските организации от общината/областта срещат
финансови, ресурсни, методически и други пречки в
изпълнението на проекти, с които да изпълнят ролята си на
ключови участници в регионалното развитие. Поради това в
последните години се наблюдава силно свиване на третия
сектор, намаляване на активно действащите организации,
оттегляне на сектора от социалните функции. В момента
няма информация колко организации са регистрирани, колко
от тях работят, какви са резултатите от работата им, какво е
въздействието им върху регионалното и местното развитие.
Секторът не показва тенденции към консолидация, към
партниране както между самите организации, така и с
другите институции.
Да се осигури необходимата подкрепа за НПО сектора, така
че той да изпълнява функциите си на ключов участник в
регионалното развитие
НПО в общината,вкл. читалища

Продължителност на
проекта
Основни дейности

Резултати

Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)

12 месеца
Набиране на информация и анализиране на състоянието и
потребностите на третия сектор в община Русе
Обсъждане на необходимостта от предприемане на
конкретни мерки чрез:
- Допитване
- Фокус-групи
- Интервюта
- Форуми/конференции за бъдещето
- Вторично изследване
Определяне на най-адекватните за ситуацията мерки,
установени в предходния етап: ресурсен център за НПО,
координационен съвет НПО – регионални/местни власти;
обучителни форми и др.
Проучване на възможността за въвеждане на гаранционен
фонд за стартиращо или мостово финансиране на проекти на
НПО – ключови участници, правила, принципи, допустимост,
отчетност, публично информиране
Възстановени позиции на НПО сектора в община Русе като
достоен партньор на институциите, академичните среди и
фирмите в планирането на политики за местно развитие,
изпълнението на конкретни програми, предоставянето на
разнообразни услуги, съответстващи на социалните
потребности, мониторинг и оценка на политики/стратегии.
Клуб „Отворено общество” – Русе
Областна администрация
НПО от общината
Дейностите може да са обект на цялостно проектно
финансиране, което да осигури логическата им свързаност и
да гарантира адекватни резултати

/П/
ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

