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МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Меморандумът за сътрудничество е официален документ, който отразява волята
и ангажираността на партньорите - Асоциация на Лайънс клубовете/АЛК/ - Дистрикт
130 България и Национален Център за Рехабилитация на Слепи/НЦРС/, да обменят
опит и да си сътрудничат в определени области на социалната рехабилитация и
интеграция

на хора с увреждания в областта на основната рехабилитация,

професионалното обучение,

предоставянето на информационни и други услуги на

хората със нарушено зрение на територията на Република България. Меморандумът е
приет след т. н. "диагностични" визити между представители на ръководствата на
Асоциацията на Лайънс клубовете - Дистрикт 130 България и Национален Център за
Рехабилитация на Слепи.
I. Цел на меморандума
Да се изгради взаимовръзка между Асоциацията на Лайънс клубовете - Дистрикт
130 България и организациите на и за слепи и слабовиждащи лица на територията на
Република България за реализиране на конкретни проекти и решаване на казуси за
хора със зрителни увреждания.
На практика тази договореност представлява изграждане на консенсус между
организациите за подкрепа на социалната интеграция на хората със зрителни
увреждания в България. Създаване на мрежа за сътрудничество с цел споделяне на
ресурси, опит и добри практики.

П. Основни положения
1. Изработване на дългосрочна стратегия между АЛК- Дистрикт 130 България и
НЦРС, която да е динамична и перманентна, да надгражда вече постигнатите реални
резултати в съвместната им дейност, а именно:
 установени са постоянни контакти и протичат съвместни обсъждания между
страните

по предоставянето

на информация

за подкрепа

на социалната

рехабилитация и интеграция на хората със нарушено зрение;
 създадени са добри партньорски отношения между страните в осъществяване на
едностранни или съвместни проекти;
 осъществени са съвместни инициативи и акции в оказване на съдействие при
реализиране на дейности в подкрепа на социалната рехабилитация и интеграция на
хората със нарушено зрение.
2. Социалната рехабилитация и интеграция на хората с нарушено зрение е приоритет и
за двете страни, като сътрудничеството им се изразява в реализиране на следните
направления:
 изграждане на работещи, партньорски групи за осъществяване на съвместни
инициативи;
 създаване на ефективен модел за делегиране на права и отговорности на всяка една
от страните при осъществяване на проекти за местно развитие;
 създаване на модел за изработване консенсус между интересите на страните по
инициативи за подпомагане на социалната рехабилитация и интеграция на хората
със нарушено зрение;
 усвояване на методи и техники за реализиране на инициативи за подпомагане на
интеграцията на хората със нарушено зрение;
 основна рехабилитация, професионално обучение и социални дейности с цел
постигане на оптимална социална интеграция

или реинтеграция на зрително

затруднените хора в обществото;
 спазване на демократичните принципи - прозрачност, доверие, откритост в работата
на АЛК - Дистрикт 130 България и НЦРС, активно и достъпно присъствие в
медийното пространство, поддържане на тесни връзки и партньорство с държавните
и общински власти и организации от неправителствения сектор; широко
обществено обсъждане на важни въпроси и търсене на обратна връзка;

3. Създаване на плуралистична обществена среда, в която да предоставяме и ползваме
собствените си ресурси, да търсим и предлагаме опит и информация, да споделяме
интереси. Конкретен израз на нашата воля и усилия ние виждаме в:
 добра координация с държавни институции и организации, частен бизнес и
неправителствени организации по отношение на реализиране на съвместни
проекти;
 съвместимост между нашите цели, местните планове за развитие, регионалните
планове и националните политики;
 целенасоченост на развитието, която ще улесни инициализирането и реализирането
на инвестиции;
 основа за изграждане на партньорство за реализиране на проекти;
 стимулиране инициативата на заинтересованите и оторизиране организациите за
включването им с идеи и проекти в реализацията на поставените цели и задачи;
 стимулиране и създаване на нови възможности за развитие на инициативи на
организациите на и за хора със зрителни увреждания;
 активизиране на гражданското участие, разбиране и съпричастност при реализиране
на дейности, инициирани от АЛК - Дистрикт 130 България и Национален Център за
Рехабилитация на Слепи.
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