ПРОТОКОЛ
от учредително заседание на Областния съвет за социално включване на хората с
увреждания, проведено на 12.06.2007 година в Зала 1 на Областна администрация Русе
Днес, 12.06.2007 година в Зала 1 на Областна администрация – Русе от 1400 часа се
проведе учредително заседание на Областния съвет за социално включване на хората с
увреждания(ОССВХУ) в област Русе.
Присъстваха:
1. Пенка Попова – началник отдел „АКЕУР” на дирекция „АКРРДС” към Областна
администрация – Русе
2. Вечие Ибрямова – гл.специалист в отдел „АКЕУР” на Областна администрация –
Русе
3. Милка Павлова – Директор на ЦСИХУ „Детелина” – Борово
4. Дияна Максимова – социален координатор в ЦСИХУ „Детелина” – Борово
5. Величка Цонева - специалист в ОС на БЧК – Русе
6. Красимира Иванова – гл.специалист в отдел „ОКЗСД” – Община Иваново
7. Ралинка Рибчева – гл.експерт в отдел „ЗСПСД” – Община Русе
8. Стефка Тончева – орг.секретар в Съюза на глухите в България – РО
9. Георги Иванов – социоконсултант в Сдружение „Смелост” – Русе
10. Людмила Шевченко - социоконсултант в Сдружение „Смелост” – Русе
11. Иван Дончев – член на СЛТФУ „Смелост” – Русе
12. Милка Мирчева – Председател на УС на Сдружение „Смелост” – Русе
13. Диана Николова – социоконсултант в Сдружение „Смелост” – Русе
14. Радка Атанасова – Председател на Сдружение „Свят за всички” – Русе
15. Пенка Митева – Председател на Обединен съюз на пенсионерите – Русе
16. Румен Радев – Председател на УС на Сдружение „Хуманист” – Русе
17. Ана Константинова – Ръководител на Дневен център към „Каритас”
18. Бисерка Иванова – член на УС на „РАЛИЗ” директор на Дневен център за лица с
увреждания
19. Йорданка Тонева – Председател на Сдружение „Воля” – с. Ряхово
20. Росица Миланова – ТСО към РСО на ССБ – Русе
21. Мария Филипова – Община Сливо поле
22. Петя Чернева – социоконсултант към СДХУ „Кураж”
23. Петър Петров – отговорник социални дейности към ДХУ „Кураж”
24. Владимир Тедески – ОА – Русе
Срещата бе водена от г-н Владимир Друмев – консултант по проекта. Той направи
кратка презентация на проекта, който има за цел създаване на 12 социални
предприятия, печалбата от които ще се насочва за реинвестиране в дейността по
запазване на работните места. 60 души с увреждания ще бъдат включени в тяхното
управление и функциониране. 240 хора с увреждания ще получават социални услуги за
по-добра интеграция в обществения живот.
Друга задача е създаване на обществени съвети на хора с увреждания на областно
ниво, които ще включват представители на НПО, бюра по труда, социално ориентиран
бизнес и др. Те ще помагат при реализация на проекти.

Присъстващите изказаха мнение: „Хората с увреждания в България продължават да
бъдат изолирани от обществото. Те са неспособни да излязат от домовете си както
поради недостъпната околна среда, така и поради липса на адекватни условия за
интеграция. Хората с увреждания често нямат достъп до здравни и социални услуги,
стеснени са възможностите им да бъдат наемани на работа и да си осигурят добър
доход.”
Господин Друмев разясни на присъстващите, че целта на проекта е увеличаване на
капацитета на хората с увреждания и техните организации да участват равноправно в
обществото чрез по-добър достъп до обучение, работа и услуги. Проектът ще съдейства
на хората с увреждания да станат автори на промяната в своя живот и да участват
активно в разработването и прилагането на съобразени с техните интереси решения.
Г-н Друмев информира, че от няколко години действа такъв съвет на общинско
ниво във Варна, който сега се „надгражда” и ще служи за пример на русенци.
По мнението на повечето присъстващи представители на НПО за лица с
увреждания съветът е потребен. Русе е 22-ят град, в който ще се осъществи такъв
съвет. „Създаването на обществените съвети не е самоцел на проекта”, смята В.
Друмев. Ако няма обществена енергия, която да го движи, за 5 – членният екип няма
смисъл да се създава някаква структура „на хартия”.
Специалистът по социални предприятия Владимир Друмев разясни на
присъстващите, че въпреки нарастването на броя на активните неправителствени
организации, повишения им застъпнически капацитет и по-благоприятна законова
среда, бъдещата им устойчивост е все още крехка. Тъй като зависят от финансовата
подкрепа на международни донори, българските нестопански организации имат
склонност да се приспособяват към целите на донорите, вместо да отговарят на
нуждите на обществените групи, които обслужват. Нивото на доброволно участие на
гражданите и бизнеса в граждански дейности се увеличава, но все още е сравнително
ниско. Новото законодателство, засягащо нестопанските организации, дава зелена
светлина на българските НПО, готови да упражняват икономическа дейност, и отвори
нови възможности за иновативен подход към устойчивостта на НПО. Българските НПО
могат да преодолеят проблемите си чрез разработване на нови модели на финансова
устойчивост и обществено участие в процеса на планиране и вземане на решения за
социалното развитие. Социалните предприятия предлагат на НПО със социална цел
механизъм за постигане на финансова устойчивост. Програмата „Социални
предприятия” е съобразена с възможностите, които Законът за юридическите лица с
нестопанска цел предоставя на НПО за извършване на икономическа дейност в
подкрепа на техните мисия и цели. Програмата подпомага социалните предприятия
чрез, обучение, техническо съдействие, достъп до финансиране и задгранични учебни
пътувания.
В Русе такова социално предприятие ще заработи благодарение на Областна
администрация, каза председателката на Сдружение „Свят за всички”. То ще осигури
заетост на близо 35 млади с увреждания. Ползата ще е голяма, отбелязаха и други
представители на русенски НПО.

I.

Събранието прие следните решения:
Учредяване на Областен съвет за социално включване на хора с увреждания в
област Русе.

II.

III.

Избра следното ръководство:
Основен състав:
1. Председател - Диана Йорданова Николова
2. Заместник председател - Росица Иванова Маринова – Данева
Членове:
3. Петя Георгиева Чернева
4. Пенка Димитрова Попова
5. Петър Петров
Възлага на избрана работна група да събере конкретни предложения за
действията на Обществения съвет за социално включване на хората с
увреждания в следния състав:
1. Пенка Попова – Областна администрация – Русе
2. Диана Николова – Сдружение „Смелост” – Русе
3. Радка Атанасова – Сдружение „Свят за всички” – Русе
4. Петинка Митева – Обединен съюз на пенсионерите – Русе
5. Йорданка Тонева – Сдружение „Воля” – с. Ряхово
6. Петър Петров – ДХУ „Кураж”

Сдружение „Здраве за всички” – София ще организира обучения в гр. Плевен по
специална програма като има възможност ако се съберат достатъчно желаещи такова
обучение да се проведе и в Русе.

Диана Николова /П/
Председател на ОССВХУ

