ПРОТОКОЛ
oт проведена работна среща с представители на Областния обществен съвет за социално
включване на хората с увреждания в област Русе

Днес, 20.03.2015 г. в каб. 404 на Областна администрация - Русе се проведе
работна среща, относно кандидатстване по програма за подкрепа на проекти в областта
на изкуството и културата на община Русе с Фестивалът „Светът е за всички”. На
срещата присъстваха представители и доброволци на Областния обществен съвет за
социално включване на хората с увреждания в област Русе (ООССВХУ) – г-жа Диана
Николова, председател на ООССВХУ, председател на УС на Сдружение „Регионална
достъпност”, г-жа Марияна Георгиева - член на ООССВХУ, г-жа Росица Данева - член
на ООССВХУ, г-жа Даринка Станчева – доброволец към ООССВХУ, г-жа Стойка
Панагонова, член на ООССВХУ и председател на Сдружение „Смело сърце”, г-жа Пенка
Попова – началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие“ (АКРР),
г-жа Десислава Пенчева – старши експерт в отдел АКРР, г-жа Вечие Ибрямова – старши
експерт в отдел АКРР, г-жа Лилия Георгиева – сътрудник на ООССВХУ в Областна
администрация Русе.
На срещата беше отчетено, че фестивалът „Светът е за всички” се организира и
провеждат при широко партньорство между членовете на Областния съвет за социално
включване, общинските администрации, регионален център „Читалища”, РИО на МОН,
студенти и доброволци от Русенски университет „Ангел Кънчев” и се радва на
специалната подкрепа на Община Русе. Участието на хора с увреждания във фестивала
„Светът е за всички – 2015“ ще спомогне за тяхната интеграция в обществото.
Участниците ще получат възможност да покажат своите таланти и умения, както и да
осъществят нови социални контакти. Това мотивира хората с увреждания и
потребителите на социални услуги да се подготвят за него целогодишно и ги стимулира
да излязат от затвореното пространство, в което често попадат и се самоизолират.
Г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и
регионално развитие”, разясни на участниците в работната среща, че фестивалът
„Светът е за всички” ще се проведе за седми път и практиката показва, че това събитие
успява да поощри и мобилизира творческите изяви на хора с различни видове
увреждания и да допринесе за превенция на социалното им изключване. Чрез фестивала
се предоставя възможност на хора в различна възраст, с различни здравословни
проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез силата на изкуството да
презентират себе си. Фестивалът е място за обмен на опит както между хората с
увреждания, така и между тези, които се грижат за тях.
Г-жа Диана Николова – председател на ООССВХУ, информира
присъстващите, че за участие във фестивала „Светът е за всички – 2015” ще бъдат
поканени представители на Сдружения от Община Русе и Област Русе на и за хора с
увреждания: „Кураж”, „Доверие”, „Смело сърце”, „Регионална достъпност”,
„Образователна палитра”, „Смелост”, „Европейски хоризонти”, „Воля”, „Учителска
подкрепа”, „Образователна палитра”, „Регионална организация на слепите в България”,
„Регионална организация на глухите в България”, „Свят за всички”, Шанс за всички”,
„Воля”, „Каритас”, „Еквилибриум”, „Център динамика”, РАЛИЗ и други които се
информират от различните информационни канали (сайта на Областна администрация,
прессъобщения, нарочни покани и др.) и ще имат възможност да се включат по време на
реализацията на проекта. Като членове на Областния обществен съвет на хората с
увреждания, те не веднъж са изявявали желание и са декларирали възможност и

готовност да участват в различни форми, особено културни, за преодоляване на
различията и стимулиране на социалната активност на хората с увреждания.
Г-жа Николова допълни, че се предвижда фестивалът да протече в две части, а
именно:
• В първата част ще се подреди изложба на експонати, изработени от хора с
увреждания, включително потребители на социални услуги в ЦСРИ, Дневни
центрове, Защитени жилища и др.
• Във втората част се предвижда концерт, в който участие ще вземат хора със
специфични потребности, които ще докажат, че можем да сме заедно в
различията си и да преодоляваме видимите и невидими бариери, както и че всеки
има право на равен достъп до ценностите на обществото.
След кратка дискусия участниците в работната среща взеха решение да
кандидатстват по програмата за подкрепа на проекти в областта на изкуството и
културата на община Русе с Фестивалът „Светът е за всички”.
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