ПРОТОКОЛ
ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТА
СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
№ 1 /13.09.2016 г.
Днес 13.09.2016 г., в сградата на РА Средец се проведе първата среща на сформиращия
се Съвет на общността към РА Средец.
На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование),
образование Диана
Алексиева (Психотерапевтичен
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността),
Контантин Петров (Да
Да спасим „Цар Иван Асен II”), Стефан Ангелов (гражданин),
Mария Кавлакова (гражданин
гражданин), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България),
Петър Кошничарски и Константин Петров (Да спасим „Цар
Цар Иван Асен II”), както и
следните представители на организациите
организациите, модериращи създаването на Съвета - Ивайло
Хлебаров (Фрагмент), Милена Фетваджиева (Фрагмент), Драгомир
Драгоми Константинов
(Зеленика) и Павлина Петрова (Форум).
На срещата присъства и райоонният кмет Мария Ачкова.
Бяха представени проекта и финансиращата го Програма Европа 2016 на СО, акценти
от предложението на модераторите на съвета за състав и правила за работа на Съвета,
обсъдени бяха работата на Съвета
Съвета, възможностите за взаимодействие с Кмета на
района, както и предложения за теми, които да бъдат разгледани на следващата среща и
др.
В рамките на дискусията беше разгледано и договорено следното:
1. По въпроса как СОРАС комуникира с кмета и може ли следващият Кмет да откаже
да работи със Съвета, бе обсъдено
обсъдено, че ако Съветът успее да се наложи като обективен
представител на местната общност
общност, той има големи шансове да бъде припознат от РА
въобще, но винаги съществува вероятност следващо ръководство
оводство да откаже съвместна
работа с него. Една от формите
формите, които могат да „укрепят”
укрепят сътрудничеството с РА
Средец е подписване на документ за сътрудничество, напр
напр. Меморандум или др.
документ.
2. По отношение на обхвата на работата на Съвета - СОРАС може да излезе от рамката
на работа само с района и да инициира дейности в и за общността,
общността както и да
взаимодейства и с други столични институции в полза на района.
3. По отношение на организацията на работа на Съвета:
– поставен бе въпроса необходимо
еобходимо ли е да има председател/и или само двама
секретари/координатори на Съвета,
Съвета които да се занимават с организация и логистика на
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заседанията и последващите действия. Този въпрос бе оставен за доизясняване и
взимане на решение при някоя от следващите срещи;
- прие се да се разшири вече съществуващата (създадена от партньорите по проекта)
Фейсбук група на Съвета с неговите членове, като място за най
най-бърза и лесна
комуникация и координация
координация;
- пространството, създадено за проекта в Гугъл драйв ще бъде из
използвано и от
членовете на Съвета,
Съвета като Съвет
Съветът ще го преформатира и реорганизира по свое
усмотрение и удобство;
-

начините за работа на членовете на Съвета ще покриват:
ФБ за координиране,
Гугъл драйв за архив,
Присъствени срещи
рещи за взимане на решения (вкл. възможност за неприсъствено
решение), обсъждания
обсъждания, срещи с граждани, външни експерти и др
др.

- при следващите срещи трябва да се вземе решение относно това кой води
протокола, кой довежда процеса до край след направени препоръки
препоръки, напр. ако се
налага внасяне на документ в някоя институция и други?
- взе се решение, че Съветът
ъветът не взима решения, а прави препоръки
препоръки, като отразява
след тях и становищата на несъгласие
несъгласие, съмнение, въздържал се и т.н.;
- обсъден бе броят на членовете
леновете на Съвета. Направено бе предложение той да бъде
между 6 и 15 члена;
- коментари по структурата
структурата, броя, правилата и др. теми, касаещи учредяването на
Съвета ще могат да бъдат правени във ФБ групата и качвани в Гугъл драйв до
19.09.2016 (ден преди следващата среща). На 20.09.2016 г. ще се гледат и приемат
финални текстове, без коментари по същество.
4. За следващата среща бяха предложени няколко казуса/теми,
теми по които Съвета да
започне работа:
- доколко е здравословна храната,
храната която се предлага в училище и как може да се
въздейства за подобрение в тази посока;
- разглеждане на проекта на Съюза на урбанистите в България,
България от който да се изберат
теми и възможности за активиране на обществеността на района;
- възможности за включване на Съвета - с дейности по активиране на гражданите - в
деня на Празника на района – 29.09.2016.
Обсъдена бе възможността Съветът да участва в празника на района чрез свое
обособено място, където членовете му да популяризират създаването на Съвета на
общността и да приканват гражданите да отправят свои предложения,
предложения въпроси и
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проблеми на електронната поща на съвета (или ако желаят,
желаят могат да ги напишат
веднага, оставяйки данни за обратна връзка и да ги пуснат в поставените за целта 1 или
2 кутии).
разника – градинката в
Обсъдиха се и две места като възможни за провеждане на празника
района на Баба Яга и Градската галерия. Градската галерия беше приета като поприемлив вариант, тъй като позволява ползване на сградата - ако вали ще е готов
вариант и не на последно
едно място
място, предлага атмосфера, свързана с култура
културата в района.
Взе се решение следващата
ледващата среща на Съвета да се състои на 20.09.2016 гг., 18:30 ч., в РА
„Средец”, като това ще бъде учредителната среща на Съвета.

Водещ протокола от името на модераторите на Съвета: Павлина Петрова
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