ПРОТОКОЛ № 6 /23 април 2015 г.
От проведена работна среща в община Ценово по проект „Партньорства 2020“
Днес, 23 април 2015 г. в Община Ценово се проведе работна среща по проект
„Партньорства 2020“. В срещата участваха 13 участници: представители на местната
власт; представители на образователни институции и читалища.
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 Ценово 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 Ценово, 23 април 2015
Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Подкрепа за талантите
Неблагоприятната демографска картина в община Ценово
има сериозни и негативни последици в различни аспекти на
обществения живот в общината и води не само до
намаляване на икономически активното население на
общината, но и до стесняване на възможностите за по- добра
икономическа перспектива.На този фон става все по-жизнено
важно да се положат специални грижи за най-младите
жители на общината, да се намерят форми и начини да се
подпомогне личностното им развитие.
Но тук проблемите са в липсата на специалисти, които да
работят за развитие на талантите на децата в Ценово. Не без
значение е и фактът, че липсват и материални условия, за да
се осигури необходимата подкрепа за младите таланти на
общината.
Подкрепа за развитие на талантите на младите хора в
Община Ценово
Задържане на младите семейства в общината
Деца и младежи в общината

12 месеца
Създаване на школа по изкуствата:
Информиране на всички деца, родители и учители на
територията на общината
Проучване на талантите на децата в общината с цел да се
определят какви групи да бъдат създадени в школата
Оборудване на помещенията в читалището
Поправка на инструменти, закупуване на нови при
необходимост
Избор на специалисти, които да водят групите в школата

Резултати

Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

Осигуряване на транспорт за деца от други селища
Участие в изяви – национални форуми и конкурси
Възпитани деца в дух на самодисциплина и толерантност,
превенция на насилието
Осигуряване на устойчивост с такси от родителите и
стипендии от национални конкурси
Читалище Ценово
Община Ценово
Училище Христо Ботев - Ценово
Средства за ремонт, оборудване, наемане на специалисти

Приоритет 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване
и развитие на човешкия капитал
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието
Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и
интеграция на уязвимите групи
Мярка Развитие на младежките дейности

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)

Работно заглавие
Описание на
проблема

Цел: Главна цел,
специфична цел/и
Целева група/и и
финални
бенефициенти
Продължителност на
проекта
Основни дейности

Модерен пенсионерски клуб
В малките населени места на община Ценово живеят
предимно възрастни хора. Пенсионерските клубове се
издържат от общината, но дейността им е силно ограничена
поради липса на средства и инициативност, както и поради
необходимостта от местно партньорство.
Необходимо е да се потърсят начини, които да са насочени
към решаването на проблема с изолацията на възрастните
хора, така че да се разнообрази животът им
Разширяване на дейността на пенсионерските клубове в
общината с нови форми и привличане на повече хора чрез
съвместна работа с читалището
Възрастните хора от най-малките селища на община
12 месеца
Създаване на групи по интереси във всеки клуб – чрез
предварителна анкета сред възрастните хора към всеки
пенсионерски клуб се установяват техните предпочитания
Подробен план за работа във всеки клуб
Съвети в различни области, консултантски услуги от юрист,
лекар, социални работници, психолог

Резултати
Партньори
Необходими ресурси:
обща стойност,
предварителни
проучвания, хора,
оборудване и др.
Съответствие с
Общинския план за
развитие 2014-2020

През лятото по време на ваканцията се привличат младите
хора и децата към съвместна дейност в пенсионерския клуб –
ден на поколенията, игрите на баба и дядо и съвременните
игри и др.
Ремонт и оборудване на помещения – където е необходимо
Преодоляване на различията и противоречията между хората
в малките села, както и различията между поколенията
Преодоляване на социалната изолация
Читалището в Белцов
Пенсионерските клубове в общината
Община Ценово
Специалисти, транспорт за обединяване на пенсионерските
клубове за съвместни дейности
Оборудване на помещенията

Приоритет 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване
и развитие на човешкия капитал
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и
свободния достъп до тях
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и
интеграция на уязвимите групи

Потенциални
източници на
финансиране (ОИЦ)
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ПРОФ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение

