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Областна администрация Разград

14.03.2016 | ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА РОТАРИ КЛУБ
Областният управител Манол Кившанов прие днес, 14.03., Нина Митева, Дистрикт гуверньор
на Ротари България Дистрикт 2482. На срещата присъства и зам. кмета на община Разград г-н
Ердинч Хасанов.
Г-жа Митева бе придружавана от г-н Николай Минков - Президент на Ротари клуб в гр.
Разград и г-н Васил Петров – бивш президент на клуба.
Основните теми на срещата бяха свързани с възможностите за сътрудничество между
Областна администрация Разград, общинска администрация Разград и Ротари клуб – България.
Г-жа Нина Митева, която заема най-престижния пост в структурата на Ротари клуб България
- Дистрикт гуверньор, представи своите идеи за взаимодействие, при подготовката и
реализацията на проекти, които ще бъдат в полза най-вече на гражданите.
Тя разказа пред домакините си за проекти, реализирани в други региони на страната. Нина
Митева даде за пример инициативи на ротарианците от хотелиерския бизнес във Велинград,
София и Свищов, които са наели на работа безработни младежи от малцинствата и ги обучават
професионално в бранша. Ротарианците от Стара Загора са отчели проект за сензорна зала за
аутисти, която успешно се полза и от младите лекари от Медицинския университет.
Г-н Минков и г-н Василев коментираха какви проекти могат да бъдат реализирани в област
Разград, като акцент бе опазването на околната среда, здравето на подрастващите и
подпомагането на даровитите деца. Те споделиха идеята си за ремонт на уредите, изграждане
на настилка и ограждане на съществуваща спортна площадка, близо до битака в Разград.
„Необходим е проект, за изготвянето на който ще разчитаме за съдействие на Кмета на
община Разград. Има хора, които са готови да инвестират в спортната площадка, като идеята е
в перспектива да бъде изградена до нея и детска площадка”, сподели Васил Петров.
Областният управител и зам. кмета подчертаха, че такива идеи трябва да се подкрепят и
заявиха, че са готови веднага да съдействат с подготовка на проект, от страна на своите екипи.
Друга идея на разградските ротарианци е засаждане на дръвчета от ученици, като целта е
по-често да се въвличат младите хора в правенето и изграждането, тогава по-малко ще се руши
и повече ще се пази.„Децата са добри и имат нужда да правят добро. Те са благодарни на
хората, които са ги „извадили” от стоенето пред компютрите”, допълни г-жа Митева.
Г-жа Митева връчи на Областния управител и зам. кмета флагчета с емблемата на
организацията и с девиза на организацията тази година „Бъди дар за света”.

