Технически отчет за дейността на Клуб „Отворено общество” – Русе през 2010 г.
През 2009 г. Клуб „Отворено общество” – Русе продължи да работи за изпълнение на своята
мисия за утвърждаването на демократичните ценности, диалога между гражданите и властите,
участието на гражданите във формирането на политики, развитието на нестопанския сектор.
Основните проекти, изпълнени от клуба, са:
 Проект „Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез
инфраструктурни проекти”. Клубът е партньор на Фондация „Микрофонд София” в
изпълнението на проекта, който цели да помогне съвместното решаване на местни
проблеми чрез общите усилия на общини и ромско население. За тази цел консорциумът
предоставя техническа помощ за разработка на идеи за инфраструктурни проекти до
готови проекти за кандидатстване пред оперативните програми. Проектът, финансиран
от OSI Будапеща по програма „Making the Most of EU Funds for the Roma”, продължи две
години и приключи в края на 2010 г.
 Проект „Културните индустрии в Община Русе – предпроектно проучване”. Клубът
спечели финансиране от Община Русе, за да създаде дизайн на бъдещи проекти на
общината за насърчаване на културното предприемачество. Проектът е изпълнен с
участието на много творци и собственици на фирми в сферата на културните индустрии.
 Проект „Работилничка за приказки”, финансиран от програма Мтел Грантс, която се
администрира от Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Дейностите се
осъществиха с партньорството на две частни училища – „Леонардо да Винчи” в Русе и
„Малкият принц” във Варна. Целта на проекта беше да се улесни придобиването на
грамотност и социални умения чрез насърчаване на личното творчество и работата в
екип. Проектът продължава и през 2011 година.
През отчетния период клубът е осъществявал и собствена стопанска дейност като
изпълнител на поръчки по задание на други организации и институции:
- организиране на местни събития и кампания по поръчка на Фондация „Български център за
нестопанско право”- София, ОЦОСУР - Варна;
- преводи по поръчка на Смесения технически секретариат на Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния – България;
- преводи по проект на Русенската търговско-индустриална камара;
- междинна оценка на Плана за развитие на община Русе по договор с Община Русе;
- езиков курс.
През отчетния период клубът е партньор на русенското сдружение „Еквилибриум” и спечели
тригодишен търг на община Русе за администрирането на Комплекса за социални услуги за деца
и семейства.
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