ПРОТОКОЛ
ОТ СРЕЩА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
№ 4 /12.10.2016 г.

Днес 12.10.2016 г., в сградата на РА Средец се проведоха две тематични и една обща
среща на Съвета на общността към РА Средец.
На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование),
образование Андрей
Врабчев (гражданин),
гражданин Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско
настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Mария Кавлакова (гражданин
гражданин), Петър
Кошничарски (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с
природата), както и следните представители на организациите,
организациите модериращи
създаването на Съвета - Драгомир Константинов (Зеленика), Йорданка Ганчева и
Павлина Петрова (Форум).
Участие в срещата взеха Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА
РА „Средец
Средец”).
Гости на срещата бяха Христо Танев и Илияна Захариева, представители на фирма
Onboard CRM и фондация „Bridge
Bridge the gap”.
gap”
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Тематична среща на Съвета на тема „Транспорт и инфраструктура”, организирана от
Спаси София;
2. Тематична среща на тема „Гражданско наблюдение и контрол”, организирана от
фондация Зеленика;
3. Разглеждане подадено заявление за членство от Петко Карамочев,
Карамочев активен
гражданин от района;
4. Разглеждане на текущи организационни въпроси.

По точка първа от дневния ред,
ред представителят на Спаси София запозна членовете на
Съвета със своите каузи и експертиза по темите транспорт и транспортна
инфраструктура. Представени бяха резултатите и използваните подходи при тези каузи,
които могат да бъдат от голяма полза в работата на Съвета.
По точка втора от дневния
евния ред, представителят на фондация Зеленика представи
опита на организацията в т.нар.
т.нар гражданско наблюдение и контрол и запозна членовете
на съвета с няколко добри европейски практики в тази сфера,
сфера които могат да бъдат
припознати като подход и от Съвета на общността към РА Средец. Повече информация
Съветът се учредява в рамките на проект „Създаване
Създаване на Съвет на общността към РА Средец”,
изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация
„Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град,
Спаси София и РА „Средец”
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По точка трета от дневния ред, Йорданка Ганчева запозна членовете на Съвета с
постъпило заявление за членство от Петко Карамочев
Карамочев. Той е дългогодишен
домоуправител на кооперацията на ул. "Ангел Кънчев" 28, част от училищното
настоятелство на 7-мо
мо СУ "Св.
"Св Седмочисленици". Със семейството си развива малък
бизнес на територията на район "Средец". Като човек,
човек който развива бизнес,
внимателно подбира инициативите,
инициативит в които се включва, но вярва че ще има времето,
необходимо за дейно участие в работата на Съвета. Разбира, колко важно е, не само на
хартия да се покаже ангажираност към проблем или тематика
тематика, а да се взема и участие в
работните срещи и инициативи,
инициативи касаещи работата на район "Средец
Средец" и Съвета на
общността.
По тази точка Съветът реши да покани г-н Карамочев на следващата среща на
съвета, когато ще бъде гласувано и неговото приемане.
По точка втора от дневния ред беше обсъдена идеята за разпределение на темите по
групи, райониране на района и избор на отговорници по райони и по теми.
теми
От проведеното обсъждане, стана ясно, че идеята за райониране на района и определяне
на отговорници за всеки район засега не се подкрепя.
Бяха определени темите, по които ще работи съвета и бяха сформирани работните
групи към тях, както следва:
1.Транспорт и благоустройсто – членове Андрей Врабчев и Петър Кошничарски
Кошничарски;
2. Образование (училища
училища и детски градини), здравеопазване и детски права – членове
Здрава Стоева и Мария Кавлакова;
Кавлако
3. Зелени площи, бездомни животни,
животни спорт и детски игри – Елица Тодорова и Мария
Кавлакова
4. Култура, културно и историческо наследство – Андрей Врабчев и Борис Мархолев
5. Търговия и търговски обекти – Константин Петров
Неприсъствалите на срещата ч
членове, трябва да решат в кои групи искат да се включат
и да споделят своето решение или по е-мейл или в групата във Фейсбук
Фейсбук.
С цел въвеждане на оперативност в работата на съвета се взе решение всяка тема да си
има папка в гугъл драйв
драйв, в която се събират всички документи и предложения по нея.
Обсъдена бе отново „технологията
технологията” на работа на съвета. Прие се, че инициаторът на
дадена тема ще представя на Съвета проблема и стъпките,
стъпките които могат да се
предприемат по него
него. Съветът ще решава дали да се занимаваа с този проблем и ако да,
се набелязва посоката на действие и се сформира работна група
група. След сформиране на
Съветът се учредява в рамките на проект „Създаване
Създаване на Съвет на общността към РА Средец”,
изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация
„Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град,
Спаси София и РА „Средец”

2

работната група, следва консултация с кмета на района, който да поясни дали казусът е
нов или не и ако не е,
е да предостави информация за предприетото
предприето до момента и
резултатите от него
него. Така от една страна ще се спестяват време и усилия на съвета да
прави неща, които вече са направени
направени, а от друга страна ще се създаде възможност за
приемственост и продължаване на работата по казуса с цитиране на предишна
кореспонденция и действия по него.
Отново с цел по-голяма
голяма оперативност и за да може присъствените срещи да се посветят
на съществени обсъждания и предлагане на решения, бе предложено от Мария
Кавлакова, проблемите да се представят най-напред във Фейсбукк групата или по емейл, за да могат членовете на съвета да се запознаят с тях предварително и да дойдат с
готово мнение и/или
или решение
решение, което да бъде обсъдено от съвета
съвета. Както стана ясно от
няколкото срещи на съвета, самото споделяне на проблема по време на
н срещата не води
до нищо особено, защото никой няма готовност да обсъжда по същество и да предлага
решения веднага.
Андрей Врабчев предложи и другите членове се съгласиха, че е разумно
разумно, Съветът освен
със сигнали на граждани да се занимава и с организиране на кампании и инициативи,
които не зависят от волята на властта и са по силите на общността сама да се справи с
тях. Тази идея беше подкрепена и от представителя на Спаси София
София, чийто опит в
подобни инициативи доказва ефективността на подобен подход.
подход От фондация Зеленика
пък посъветваха съвета да търси публичност на своите инициативи и кампании като
привлича известни личности
чности на своя страна, след които ще дойдат медиите и медийния
шум. Тяхната практика показва,
показва че това работи доста добре.
Взе се решение групата във Фейсбук да остане затворена,
затворена защото тя все още е
оперативна мрежа на Съвета
Съвета, която служи за вътрешни обсъждания
дания и координация,
координация а не
за комуникация с общността.
общността
Следващата среща на Съвета е насрочена за вторник, 18.10.2016
.2016 г.
г от 18:30 часа в
сградата на района.

Водещ протокола от името на модераторите на Съвета: Йорданка Ганчева
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