ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №3/07.07.2016 г.
от проведено заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хора с
увреждания в област Русе на 07.07.2016 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 07.07.2016 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе
заседание на Областния обществен съвет за социално включване на хората с увреждания
(ООССВХУ). Председател на заседанието беше г-н Станимир Станчев – заместник
областен управител на Област Русе.
Г-н Станчев откри заседанието като представи и подложи на гласуване дневния
ред:
1. Целите и дейностите на Фестивал „Светът е за всички – 2016 г.“
Докладва – г-жа Диана Николова – председател на Областния обществен съвет за
социално включване на хора с увреждания.
2. Изплащане на целеви помощи за придружители на трудноподвижни лица –
изисквания и условия
Докладва – г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на Областния обществен съвет за
социално включване на хората с увреждания
3. Услугите, които предоставя новооткрития Център за комплексно обслужване на
хората с увреждания с медицински изделия и помощни средства.
Докладва – Представител на Сдружение „Здраве за всички“
4. Разни
Докладват: Членовете на Областния обществен съвет за социално включване на
хората с увреждания
Присъстващите 33 члена на Съвета приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Диана
Николова – председател на ООССВХУ да представи целите и дейностите на Фестивал
„Светът е за всички – 2016 г.“. Г-жа Николова посочи, че общата стойност на бюджета по
проекта за фестивала възлиза на 4 125 лв., от които приносът на Община Русе е 2 160 лв., а
този на организаторите в лицето на сдруженията „Смело сърце“, „Кураж“, „Регионална
достъпност“, „Учителска подкрепа“, „Воля“, „Смелост“, Областна администрация – Русе и
Общински Младежки дом Русе – 1 965 лв. Г-жа Николова допълни, че общата цел на
проекта е да се мотивират и подкрепят хората с различни увреждания, като им се осигури
поле за изява на техните творчески умения. Чрез поощряване и мобилизиране на
творческите изяви ще се извърши превенция на социалното им изключване.
Председателят на ООССВХУ сподели, че същият е допринесъл хората с увреждания да
излязат извън обичайната си среда, да реализират алтернативна форма на общуване
помежду си, да създадат нови социални контакти за взаимно опознаване, споделяне на
успехи и постижения и не на последно място да превъзмогнат различията между тях и
хората, които нямат здравословни проблеми. (Приложение 1)
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Г-н Станимир Станчев благодари на г-жа Николова за представената информация
и предложи да се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Областният обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в
Област Русе одобрява датите 25 и 26 ноември 2016 г. за провеждане на Фестивал
„Светът е за всички” 2016 г.
2. Заявки за участие във фестивала да се приемат до 30 септември 2016 г.
Срок: 30.09.2016 г.
Отговорник: Председателят на Съвета
3. Всяка организация може да представи на Фестивала до 2 изяви в рамките на 10
минути (общо).
4. На 17 ноември да се проведе техническа конференция за уточняване участието във
фестивала и изложбата.
Срок: 17.11.2016 г.
Отговорник: Председателят на Съвета
От присъстващите 33 члена на Съвета 33 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По втора точка от дневния ред г-н Станчев даде думата на Г-жа Лилия
Георгиева – сътрудник на Съвета да информира присъстващите за изискванията и
условията за изплащане на целеви помощи за придружители на трудноподвижни лица.
Г-жа Георгиева отбеляза, че Съюзът на инвалидите в България (СИБ) ще изплаща
целевата помощ за придружител на трудноподвижните лица чрез регионалните си
структури. Агенцията за хората с увреждания предоставя на СИБ целеви финансови
средства в размер на 862 000 лева за правоимащите по чл. 53 от Правилника за прилагане
на закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). За тази цел се определя срок
до 05.09.2016 г. за подаване на необходимите документи.
Целевата помощ по чл. 53 от правилника ще получават трудноподвижни лица с над
90 % трайно-намалена работоспособност с чужда помощ и тези трудноподвижни лица с
над 90 % с определен вид и степен на увреждане, с чужда помощ. Г-жа Георгиева уточни,
че получаването на помощта е независимо дали членуват в Съюзът на инвалидите в
България, нито е свързано с бъдещо тяхно членство.
Целевата помощ ще се предоставя за посещения в държавни, общински,
образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения. За тази
година необходимите документи за получаването на помощта са – Молбата - декларация,
копие от ЕР на ТЕЛК и служебната бележка. До 7 октомври е необходимо да се изпратят
написаните пощенски записи на постъпилите молби за целевата помощ. (Приложения 2)
Областният координатор на Съюза на инвалидите в България, г-жа Галина
Димитрова, благодари за изчерпателната информация относно целевата помощ по чл. 53,
като отново подчерта, че тази помощ се полага на всички независимо дали членуват в
Съюзът на инвалидите. Г-жа Димитрова информира присъстващите, че попълнените
документи могат да бъдат предавани в клуб „Доверие“. Координатора на Съюза се обърна
с молба към представителите на местните власти да съдействат информацията да достигне
до повече хора, които имат право на тази помощ. В края на своето изказване г-жа
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Димитрова предложи да се организира информационна среща относно възможностите за
финансиране на проектни предложения от Агенцията за хората с увреждания.
Г-жа Росица Маринова – председател на Районна организация на Съюза на
слепите в България информира присъстващите, че те от своя страна изплащат целеви
помощи на хора с над 90% зрителни увреждания независимо дали имат или не призната
чужда помощ.
Г-н Станимир Станчев благодари за поднесената информация и в тази връзка
предложи да се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Членовете на ООССВХУ да популяризират сред хората с увреждания изискванията
и условията за изплащане на целеви помощи за придружители на трудноподвижни лица.
Срок: 05.09.2016 г.
Отговорник: Членовете на Съвета

2. На електронната страница на Областна администрация да се публикуват
съобщение, формуляри за кандидатстване и контакти за справки и консултации.
Срок: 08.07.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
3. Да се изпратят писма до кметовете на общини и кметства в Област Русе за
запознаване с условията за Изплащане на целеви помощи за придружители на
трудноподвижни лица.
Срок: 30.07.2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
4. Да се организира информационна среща със заинтересовани страни относно
възможностите за финансиране на проектни предложения от Агенцията за хората с
увреждания.
Срок: октомври 2016 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
От присъстващите 33 члена на Съвета 33 гласуваха „ЗА“, против и въздържали се
нямаше.
По точка три от дневния ред д-р Емил Кючуков – председател на УС на
Сдружение „Здраве за всички“, представи дейността на новооткрития Център за
комплексно обслужване на хората с увреждания с медицински изделия и помощни
средства, както и методологията за получаване им.
По четвърта точка от дневния ред „Разни” г-жа Пенка Попова – началник отдел
АКРР в ДАКРРДС, напомни на участниците в заседанието, че е стартирало анкетно
проучване под наслов: Хората с увреждания в съвременната работна и учебна среда. Г-жа
Попова уточни, че анкетните карти са пет, с което се цели широк обхват за
идентифициране на всички възможни проблеми, с които се сблъскват хората в
неравностойно положение. Г-жа Попова запозна членовете на съвета, с информация от
Съюза на инвалидите в област Пловдив, които извършват безплатни прегледи за
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установяване на ортопедични проблеми. Тя предложи да бъде проучен и приложен
добрият опит и на местно ниво.
Г-жа Димитрова се ангажира да проучи опита на област Пловдив в
организирането на безплатни прегледи за установяване на ортопедични проблеми при
деца и възрастни и да съдейства тази добра практика да бъде приложена при възможност и
в област Русе.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Станчев закри заседанието на Областния
обществен съвет за социално включване на хора с увреждания в област Русе.

/П/
ДИАНА НИКОЛОВА
Председател на ООССВХУ
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