Община Стара Загора ще помага на малките хора
вторник, 20 юли 2021

Кампания за дарение на книги и менторска помощ ще организира община Стара Загора за
Националната организация „Малки български хора“. Това стана ясно днес по време на
информационната среща за представяне възможностите на малките хора и ролята им в обществото,
както и създаване на партньорство с местната власт.
Форумът се проведе в общинската зала „Петко Рачов Славейков“ и на него присъстваха представители
на Община Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“, Регионално управление на образованието,
Бюрото по труда.
Президентът на организацията Светослав Чернев представи проекта „Равни шансове за малките хора в
България“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по който се работи в момента.
Той разказа за изградения вече Център по въпросите на малките хора в България, който е трети в
Европа и единствен на Балканите.
В центъра се предоставя комплекс от социални услуги, рехабилитация, трудотерапия, съдействие пред
компетентни институции, временно настаняване. В него работи екип от специалисти като социални
работници, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт. Центърът играе роля на медиатор между
членовете на организацията на малките хора и заинтересованите институции, оказва логистична
подкрепа и насочва към компетентните медицински специалисти. Идеята е той да стане Балкански хъб
за информация.
Към Центъра има създаден антиквариат за размяна на дрехи и хранителна банка. Предвижда се
откриването на демо стая, където ще се демонстрира ситуацията, в която попадат малките хора пред
банкомат или каса, стълба на автобус и др.
В Центъра за временно настаняване могат да съжителстват до 10 човека. Той е за хора от страната,
които идват да се лекуват в София. Направен е извън проекта с помощта на дарители. Там всичко е по
стандартите за малки хора.
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„Дано все повече хора са съпричастни, за да бъде по-лесно Вашето съществуване. Много хубаво е това,
което правите за Вашите членове да съпреживяват заедно“, каза Иванка Сотирова, зам.-кмет на
Община Стара Загора. Тя съобщи още, че бъде организирано дарение от книги за библиотеката на
Центъра. Към идеята се присъедини и Павлина Делчева, директор „Социално подпомагане“ Стара
Загора.
Общината ще осигури и ментор, който да помогне за спечелване и реализиране на проект по програма
„Еразъм“, който да позволи на малките хора да пътуват в Европа и обменят опит с други подобни
организации.
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