
Отчетно годишно събрание на клуб на инвалида „Надежда“ Белово 
 

На 19.03.2019г., в сградата на община Белово бе проведено отчетно годишно 
събрание на  клуба на СИБ, община Белово. Поканата на организаторите уважи  г-жа 
Петя Маринова – координатор на инвалидите-гр. Пазарджик. 

Събранието откри  председателят,  г-н Лазар Цветанов, който направи отчет на 
дейността за 2018 година. Констативен протокол за финансовото състояние на 
организацията прочете  г-жа Елинка Георгиева, председателя на  Контролно-
ревизионната комисия.  

В приветствието си към членовете на клуба,  г-жа Маринова подчерта 
социалното значение на организацията и пожела здраве и успехи.  

Участниците в годишното отчетно събрание поднесоха поздравителен адрес на 
кмета на община Белово-инж. Костадин Варев, в който подчертаха: „Уважаеми  
господин Кмете, тази грижа и Вашето разбиране са важни за нас,  те ни дават сили и 
самочувствие за борба с ежедневните трудности! И днес благодарение на Вас, нашия 
годишен форум придоби тържественост и се проведе при подобаващи условия!“ 

Клубът на инвалида е социална услуга, чийто потребители са лица с увреждания, 
които имат нужда от подкрепа и подпомагане в своето ежедневие. Основна цел в 
работата на клуба е създаване на условия за преодоляване изолираността на хората с 
увреждания и включването им в културния и социален живот в общността. 

Клуб на инвалида „Надежда“ Белово е сформиран през 2006 г., но едва от 2011 г. 
благодарение на отзивчивостта и ангажираността на кмета на община Белово-инж. 
Костадин Варев на клуба се предоставят условия и възможности да развива своята 
дейност и да подпомага хората с увреждания, да обогатява техния културен живот и да 
им осигурява информираност по актуални теми и проблеми.  

За тези 8 години, в които клубът е подкрепян, е достигнал и дори надминал в 
развитието си много от клубовете на инвалида в областта. Членовете на клуба са 
посетили много манастири и културни забележителности в България, участвали са на 
регионални художествени фестивали, откъдето са получили и много престижни 
награди. 

След приключване на деловата част от годишното отчетното събрание за всички 
беше подготвена почерпка, осигурена от кмета на община Белово. 
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