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ПРОТОКОЛ
от среща – дискусия на тема „Образователният маркетинг в помощ на хората от
третата възраст“
На 25.03.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе среща – дискусия на тема „Образователният маркетинг в помощ на хората от
третата възраст“. В срещата взеха участие представители на Областна администрация
Русе, Неправителствени организации, РДСП Русе, РЗИ Русе, ДСП Русе, Пенсионерски
клубове, „Съюз на пенсионерите 2004“, БЧК Русе, Фондация „Трета възраст“, Фондация
„Русчук“, Русенска митрополия – Храм „Света Троица“, ДВД „Приста“, Детски ясли Русе
и др.
Срещата се инициира от г-жа Камелия Цветкова – доброволец и радетел за един
по-добър живот на хората от третата възраст.
Г-жа Цветкова поздрави всички, които са се отзовали на нейната покана. Тя
подчерта, че срещата има опознавателен характер и основната ѝ цел е обединяване,
координиране и синхронизиране на информацията за дейностите, възможностите и
активността на институциите, работещи за хората от третата възраст. Тя акцентира върху
четири основни идеи, по които би трябвало да се работи активно:
1. Създаване на Информационен справочник;
2. Създаване на Граждански консултативен съвет (ГКС);
3. Създаване на клуб на родители на деца, работещи и живеещи в чужбина;
4. Систематизиране на информацията и опита от минали, настоящи и бъдещи
проекти, касаещи възрастните хора.
След това г-жа Цветкова даде думата на участниците в срещата да изложат мнения
и препоръки по така описаните идеи.
Своето виждане по темата изразиха г-жа Динка Николова, д-р Искра Генева – РЗИ
Русе, г-жа Камелия Кожухарова – главен експерт в РДСП Русе, г-жа Росица Иванова –
директор на ДСП Русе, г-н Йордан Казаков – „Съюз на пенсионерите 2004“, г-жа Галина
Атанасова – Фондация „Русчук“, г-жа Румяна Радкова – Пенсионерски клуб „Дружба“ и
БЧК Русе, г-жа Ценка Иванова – Фондация „Трета възраст“, отец Георги Георгиев –
Русенска Митрополия и г-жа Евелина Керчева – „Приятели за един по-добър живот“.
Г-жа Пенка Попова – началник отел АКРР в Областна администрация Русе поздрави
присъстващите от името на г-н Стефко Бурджиев – областен управител на област Русе и
изрази своето удовлетворение от срещата. Тя подчерта, че Областна администрация Русе е
отворена за партньорство и сътрудничество с хората от третата възраст. Отбеляза също, че
в област Русе се работи активно за подобряване живота на възрастните хора и че те самите
са много дейни в тази насока. Община Русе и лично г-н Пламен Стоилов подкрепят
всички инициативи, осигурени са условия за функциониране на пенсионерските клубове.
В края на срещата д-р Искра Генева предложи в състава на ГКС да влязат
представители на следните институции и организации:
1. РЗИ Русе
2. Областна администрация Русе
3. РДСП Русе

4. Община Русе
5. БЧК Русе
6. РУ „Ангел Кънчев“
7. „Съюз на пенсионерите 2004“ Русе
8. Представител на Българската православна църква,
9. Фондация „Трета възраст“ Русе
Областна администрация се ангажира с изпращането на писма до Община Русе,
РДСП Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и Българската православна църква за определяне на
представител, който да участва в ГКС.
След уточняване състава на Съвета и мандатността на неговия предеседател (за
председател беше предложена д-р Искра Генева) се взе решение да се организира нова
работна среща, на която да се уточни поименния състав на ГКС и да се набележат
конкретни цели и насоки за работата му.

