ПРОТОКОЛ/ 22.11.2016 г.

Днес 22.11.2016 г. от 10 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе Техническа конференция за подпомагане организацията и провеждането на
Фестивал „Светът е за всички – 2016 г.”, съфинансиран от Програма за подкрепа на
проекти в областта на изкуството културата на Община Русе.
На конференцията присъстваха представители и отговорниците на груповите и
индивидуални участници на:
1. ЦСРИ към Сдружение „Динамика“
2. ЦККТ „Решения“ Русе
3. ЦНСТ и НЖ „Райна Гатева“
4. ЦНСТВХПРД „Света Петка“, към ЦПЗ Русе - ЕООД
5. ЦНСТ ЛПР
6. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Ценово
7. Русенски университет „Ангел Кънчев“ Клуб „Различни и равни“
8. Деян Господинов
9. Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи /ЦСРИН - Русе/
10. Сдружение „Учителска подкрепа“
11. Сдружение „Смело сърце“
12. Сдружение „Регионална достъпност“
13. Териториална организация на сляпо - глухите
14. Съюз на слепите в България
15. Сдружение „Свят за всички“
16. Сдружение „Шанс за всички“
17. Сдружение „Дете и пространство“ – дневен център за деца с увреждания –
седмична грижа „Мечо пух”, ДЦМУ, ЦНСТДМУ „Вяра” и ЦНСТДМУ 2
18. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения –
БАЛИЗ“
19. ЦСРИ „Здравец“
20. ДЦДУ „Милосърдие“ – РКО „Каритас“
21. Съюз на глухите в България
22. Фондация „Приятелска подкрепа“
23. ОУ „Отец Паисий“
24. РКО “Каритас”, ЦСРИ на бездомни и лица в риск
25. СНЦ „Еквилибриум“
26. Сдружение „Смелост“
27. Защитено жилище за хора психични разстройства
28. СНЦ “Сияйна зора”.гр. Шумен
29. ООССВХУ
30. ДВХФУ „Милосърдие“-гр. Русе
31. Клуб на инвалида Две могили
32. Клуб на инвалида Разград към СИБ
33. Клуб на инвалида с. Красен
34. Клуб на инвалида с. Иваново
35. Сдружение „Кураж“
36. ПГПТ „Атанас Цонев Буров”, гр. Русе, паралелки за деца със СОП.
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Конференцията протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Етапна оценка за подготовката на фестивала „Светът е за всички – 2016 г.”
Докл. Диана Николова, координатор на проект Фестивал „Светът е за всички –
2016 г.”
2. Организационни въпроси относно провеждане на Фестивал „Светът е за
всички – 2013 г.”
Докл. Диана Николова, координатор на проект Фестивал „Светът е за всички –
2016 г.”
Техническата конференция се откри от Г-жа Стойка Панагонова ръководител
проект. Тя поздрави присъстващите и посочи, че проектното предложение е насочено
към хора с различни видове увреждания от Област Русе. Идеята е чрез поощряване и
мобилизиране на творческите им изяви да се извърши превенция на социалното им
изключване. Фестивалът е възможност на хора на различна възраст, с различни
здравословни проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез силата на
изкуството да докажат себе си. Идеята за фестивала се подкрепя лично от Областния
управител г-н Стефко Бурджиев и от кмета на Община Русе, г-н Пламен Стоилов. Г-жа
Панагонова отбеляза, че за проекта ще се грижат много доброволци, членове на
Сдружения с нестопанска цел в обществена полза на и за хора с увреждания, хора със
специфични потребности и техните близки.
Г-жа Панагонова даде думата г-жа Николова да представи оценка за напредъка
подготовката на фестивала „Светът е за всички”.
Г-жа Николова докладва, че подготовката е към приключване. Всичко се
изпълнява по приетия в проектното предложение план-график.
Г-жа Панагонова предостави думата на г-жа Николова и по втора точка. Г-жа Николова
запозна отговорниците на груповите и индивидуални участници със сценария и
разпределението на участниците в изложбата и поредноста на излизане им в концерта.
На всеки един отговорник се раздадоха разпределението на участниците и
разпределението на местата в залата където да се настанят.
Поради изчерпване на дневният ред техническата конференция бе закрита в
11.00 часа.

/П/
Диана Николова
Председател на Областния обществен съвет
за социално включване на хората с увреждания
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