Технически отчет за дейността на Клуб „Отворено общество” – Русе през 2011 г.
През 2011 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 „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 започна през 2010 година и
приключи през 2011
 Проект „Фолклорът като средство за диалог”. Проектът се реализира с
финансовата подкрепа на Civil Society Dialogue II: Culture and Arts Grant Scheme
(CSD-II/CA) – Турция. Изпълнява се от Асоциацията на бившите възпитаници на
Близкоизточния технически университет – Анкара в партньорство с Клуб
„Отворено общество” – Русе. Целта на проекта е да се насърчи сътрудничеството
между български и турски НПО в областта на фолклора. Осъществява се в
рамките на 18 месеца в периода 2011 – 2012 година. През първата година са
осъществени дейности в Турция – научна конференция, изложба, концерти с
участието на студентски фолклорни формации от Русе и от Анкара.
 Проект „В подкрепа на културните предприемачи”. Клубът спечели финансиране
от конкурса за малки художествени проекти на Община Русе, за да осъществи
специфично професионално обучение на представители от сферата на културното
предприемачество. Проектът е изпълнен с участието на творци и собственици на
фирми, които след успешно положен изпит получиха сертификати за обучение по
част от професия «Сътрудник в малък и среден бизнес».
 Проект „Децата срещат своите нови приятели – конете”. Клубът е партньор на
Клуб по конен спорт “БТБ – Русе” и СНЦ „Еквилибриум”. По проекта се
осъществиха дейности, които са свързани с разнообразяване на предлаганите
социални услуги за уязвими деца чрез създаване и прилагане на иновативни
методи - ефективни мерки и реално социално икономическо приобщаване чрез
хипотерапия и усвояване на знания чрез лично преживяване със занимания по
конен спорт. Целева група на проекта са деца с физически или социални
затруднения, клиенти на Комплекса за социални услуги за деца и семейства.
Финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа
чрез Институт „Отворено общество” – София.
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През отчетния период клубът осъществи собствена стопанска дейност като
изпълнител на следните поръчки:
- актуализиране на Плана за развитие на Община Русе – възложител Община Русе
- създаване на Стратегия за средното образование на Община Русе – възложител
Община Русе
- медийна кампания за промотиране на бизнес иновационен център по проект
„Инобридж” – възложител Българо-румънска търговско-промишлена палата
- преводи по проект „Еко-форс” – възложител Русенска търговско-индустриална
камара
- организация на събития и преводаческа дейност
През отчетния период клубът продължи да работи като партньор на русенското
сдружение „Еквилибриум” в управлението на Комплекса за социални услуги за деца и
семейства.
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