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ПРОТОКОЛ
oт проведена работна среща с представители на Областния обществен съвет за социално
включване на хората с увреждания в област Русе
Днес, 17.08.2015 г. в каб. 405 се проведе работна среща на Областния управител
на област Русе, г-н Стефко Бурджиев с представители на Областния обществен съвет за
социално включване на хората с увреждания в област Русе (ООССВХУ) – Диана
Николова, председател на ООССВХУ, председател на УС на Сдружение „Регионална
достъпност”, Стойка Панагонова, член на ООССВХУ и председател на Сдружение
„Смело сърце” и експерти от Областна администрация Русе, доброволци при дейностите
на ООССВХУ.
На срещата беше отчетено, че във връзка с 12 август 2015 година, обявен от ООН
за Международен ден на младежта, Българската асоциация на работодателите в областта
на културата (БАРОК) организира под патронажа на Министерството на младежта и
спорта Национална конференция за достъпа на младите хора до култура. За втори път
бяха връчени годишните награди „ПроКултура” за принос за разширяването на достъпа
на младите хора до култура.
При обсъждането на номинациите са взети предвид инициативите и цялостната
дейност на номинираните за период от 12 август 2014 година до момента. Оценявани са
начините, по които инициативата или цялостната дейност на номинирания допринасят за
разширяване на достъпа на младите хора до култура и насърчават творческата им
активност. Взети са предвид постиганите конкретни резултати от значение за развитието
и реализацията на младите хора с различен социален статус чрез култура и приноса за
развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора. Не на последно
място са отчетени новаторството и вдъхновението, устойчивостта и въздействието на
инициативата и дейността на номинирания.
В категорията „Гражданска организация“ наградата (кристален плакет
„ПроКултура”) е присъдена на Сдружение „Смело сърце“, гр. Русе за организирания на
ежегоден фестивал за хора с увреждания „Светът е за всички”.
Диплом „ПроКултура” за цялостен принос и ежегодното организиране на фестивал
„Етноритми без граници” е присъден на Сдружение „Регионална достъпност” с
ръководител Диана Николова.
И двата фестивала „Светът е за всички” и „Етноритми без граници” се
организират и провеждат при широко партньорство между членовете на Областния съвет
за социално включване, Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси,
общинските администрации, регионален център „Читалища”, РИО на МОН, студенти и
доброволци от Русенски университет „Ангел Кънчев” и се радват на специалната
подкрепа на Община Русе.
Областният управител поздрави отличените, в лицето на Диана Николова и
Стойка Панагонова като ръководители на Сдруженията „Смело сърце” и „Регионална
достъпност” и ги увери, че Областна администрация оценява високо усилията на всички
организатори на тези уникални фестивали, чрез които се подобрява достъпът до култура
на уязвими социални групи и се допринася за съхранение и развитие на местни обичаи,
специфични културни и етнически ценности и традиции.

