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

ПРОТОКОЛ
от 15.07.2016 г.
от работна среща на Областния управител на област Русе с хора от третата възраст
от различни общини в област Русе

Днес, 15.07.2016 г. от 10.00 ч., в Зала 613 на Областна администрация Русе се
проведе работна среща, на която присъстваха Областният управител на област Русе, г-жа
Пенка Попова – началник на отдел АКРР в Областна администрация Русе и представители
на третата възраст от различни общини в област Русе.
Г-жа Попова приветства всички участници, като уточни, че поради служебни
ангажименти, г-н Бурджиев ще се включи на по-късен етап в срещата. Тя ги осведоми за
изнесените приемни в малките населени места на Областния управител, като уточни, че
следващата ще се състои в с. Щръклево, община Иваново. Премина към днешната тема,
която е какво е необходимо да се направи така, че младите хора да имат по-добро
отношение към възрастните си родители и даде думата на г-жа Румяна Радкова –
представител на Български червен кръст Русе (БЧК).
Г-жа Радкова започна с това, че всички присъстващи на днешната среща освен
пенсионери, са и доброволци от БЧК, който през последните десет години много активно
работи по проблемите и защита правата на възрастните хора. Тя подари две книжки на гжа Попова, които са в резултат от последния проект. Това е единствената гражданска
организация, която има разработена платформа за подобряване качеството на живот на
възрастните хора и ако се разгледат елементите на тази платформа, ще се види, че за
много от нещата, за които предстои да се говори, там по някакъв начин са заложени като
идеи. Скоро са били на обмяна на опит в гр. Гоце Делчев, където има страхотни
инициативни групи. Благодарение на тези обмени на опит, са имали възможност да знаят
какво става в цяла България.
Г-жа Попова попита по какъв начин се осъществява обмяната на опит.
Г-жа Радкова поясни, че това става чрез организиране на конференции и на
разменни начала. В обмяната на опит се създават много контакти. Тя поясни, че БЧК дава
минимална сума, а останалите разходи си ги поемат самите те. За цялата година
разполагат с 2 000 лв. от БЧК.
Г-жа Попова заяви, че каквато и идея да имат, тя ще бъде приветствана от
Областния управител. Ще им бъде написано и писмо за подкрепа, което ще им донесе
точки при кандидатстване с проект. Друго, с което Областна администрация може да бъде
полезна е предоставяне на залите за различни мероприятия.
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Думата взе г-жа Петя Везирова – представител на БЧК Русе. Тя изрази мнение, че
усилията на всички трябва да се насочат към това, да се използва потенциала на
възрастните хора. Ако се задържат тези хора социално и обществено активни, то здравето
им няма да се нуждае до такава степен от грижа. Една от тези форми са инициативните
групи за изява на различни възрастни хора. Проблемът е, че доста от възрастните хора са
сами и не че децата им не искат да се грижат за тях, а са в друг град или държава. Помалка част са тези, които са изоставени от децата си. За тях трябва да се търси вариант за
настаняването им в домове за възрастни хора или дневни центрове, а за останалите, да се
ангажира вниманието им с нещо, полезно както за тях, така и за обществото.
Думата взе г-жа Величка Ганчева – член на Пенсионерски клуб „Дружба“ и БЧК. Тя
разясни проекта на Международния Швейцарски кръст „Да остаряваш с достойнство и
възможност да помагаш на нуждаещите се“, който им е дал много добър старт и идеи. По
пътя на геометричната прогресия са успели да ангажират много хора и са обхванали
цялата Русенска област. Тя изрази мнение, че много хора се нуждаят от грижите им. Те
като доброволци ходят, но си разпръскват силите. Предложи като удачен вариант
общежитието на БДЖ, което се намира до Товарна гара и е затворено в момента да се
преустрои като дневен център или за дом за стари хора, където доброволците да
организират различни мероприятия. Сподели мнение, че бившия родилен дом също е
подходящо място за изграждане на такъв вид дневен център, но до колкото е запозната е
частна собственост.
Г-жа Попова поясни, че всички социални услуги на територията на града се
предоставят от Община Русе, но имаме както общински планове за развитие на
социалните услуги, така и областна стратегия, с която се одобряват тези планове. Ще се
проучи въпроса със статута на това общежитие и ако е общинско, ще се изготви запитване
до кмета какви са възможностите за изграждане на дневен център.
Думата взе г-жа Елена Георгиева от с. Семерджиево, която сподели мнение, че в
селата, възрастните хора искат да живеят старините си в собствените си домове, а не в
центрове. Селата имат нужда от повече социални работници.
Г-жа Радкова каза, че дневните центрове са скъпо удоволствие. Издръжката на един
дневен център е 5 пъти повече от издръжката на всички клубове в Русе. По-добре
пенсионерските клубове да са с малко повече методическа помощ, за да могат да бъдат и
едно развлекателно звено и продължение на читалищната дейност. В тези инициативни
групи, една от дейностите е по какъв начин възрастните хора да се грижат за други
възрастни хора. Тук не става въпрос за целодневна грижа, а затова да се посети човека у
тях, да се попълни някакъв документ при необходимост, да му се напазарува и др. Грижата
за възрастните хора не трябва да бъде само грижа на държавата и организациите, а на
самите тях. Ако всичко се остави само в ръцете на държавата и на местната власт, то
тогава ще се загуби ролята на доброволчеството. Имат идея за изграждане на Ресурсен
център за подкрепа на хората от третата възраст. Това е едно структурно звено, което не
съществува в нормативните документи, но може да стане пилотен проект за България. В
него от една страна да има консултативно-информационен панел, дискусионен форум и
доброволчески панел „Сътвори добрина“ и да има връзка с пенсионерските клубове. Друга
идея е създаване на Център „Дом на поколенията“. Това са т.нар. отворени площадки за
работа с хора от различни възрастови групи. В тази връзка, г-жа Радкова поясни, че е
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разгледала всички онези международни документи и практики, на които те са се
позовавали в дейността си, като например закона за възрастните хора, в който да се
включи приемни семейства за тях. Това е една идея взаимствана от други страни, която в
България не съществува. Върху всички тези идеи си заслужава нашия обществен съвет да
поработи. По въпроса за SOS жилищата, тя уточни, че такива в градовете има, но би било
добре и в селата да се открият. Хора от града могат да отиват по селата в тези SOS
жилища и да помагат на възрастните хора. По този начин се създава и форма за временна
заетост.
Г-н Бурджиев приветства всички с добре дошли. Той се запозна с идеята за
създаване на дневен център за стари хора в общежитието на БДЖ и поясни, че на първо
място е необходимо да се проучи чия собственост е. Действително Областния управител
разполага със собственост, но само тогава, когато съответното министерство или
ведомство заяви официално, че тя е с отпаднала необходимост. Ако въпроса със
споменатите сгради стои по този начин, няма да е проблем същите или част от тях да
бъдат предоставени за тази цел. По последни сведения, с които разполага, бившият
родилен дом е собственост на Министерството на здравеопазването и няма информация да
е станал частна. По негово мнение, по-добър вариант е да се ориентират към частна помалка сграда, защото поддръжката ще бъде по-лесна. Относно функционирането на
пенсионерските клубове, г-н Бурджиев даде за пример този в с. Тетово. Той поясни, че не
е наясно как точно се издържа този клуб, но е факт, че функционира чудесно.
Предложението му е да се покани на работна среща г-жа Невяна Атанасова – кмет на с.
Тетово и да се разберат повече подробности.
Г-жа Радкова изрази мнение, че не е редно пенсионерските съюзи да бъдат стопани
на пенсионерските клубове. Русе е единствения град, който няма наредба за
пенсионерските клубове. Тя направи предложение да се организира в гр. Русе
международна конференция по проблемите на възрастните хора.
Г-жа Багряна Илиева – представител на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и
ръководител на Клуб „Млад педагог и социален педагог“ сподели, че са посетили няколко
малки населени места. Даде пример в с. Бабово, където заедно със студентите,
представители на община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ Русе са представили
презентация, информирали са хората от клуба по различни въпроси. Предложението й е
тази практика да се наложи във всяко едно населено място и хората да поставят своите
проблеми и въпроси.
Г-жа Попова предложи на следващите приемни да се посещават населените места
заедно със студенти, за да се разясняват правата на пенсионерите, както и други въпроси,
които ги вълнуват.
Г-н Бурджиев приветства идеята за организиране и провеждане на международна
конференция по проблемите на възрастните хора и благодари на всички за участието им в
работната среща, на която се очертаха няколко решения:

1. Да се уточни статута на сградите на бившия Родилен дом и общежитието
на БДЖ и да се проучи възможността за преустройването на една от тях на дневен
център за възрастни хора;
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2. При организиране на изнесените приемни на Областния управител на
област Русе, да бъдат включени за участие и студенти от Русенски университет
„Ангел Кънчев“;
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3. Да се проучи възможността за организиране и
Международна конференция по проблемите на възрастните хора.

провеждане

на
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