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РАВНОСМЕТКАТА
Реален показател за качеството
на живота на хората с увреждания

Отчетно-изборната кампания в
Съюза на инвалидите в България е
период, в който активността е на
максимални обороти и се показва
истинската мощ на организацията на
всички равнища.
И това не е просто клиширан израз, който със сигурност би бил зачеркнат от всички редактори, ако
все пак някоя медия реши да публикува подобен материал... За хората
от „кухнята” обаче подготовката за
големия отчет - за Седмия конгрес
- е възможност да преосмислят перспективите на една от най-големите
национално представителни организации за хора с увреждания и вече
авторитетен член на Европейския
форум на хората с увреждания. Защото наистина е натрупан огромен
опит, защото наистина партньор-

ството на СИБ с местните и държавните органи на властта е конструктивна и дава своите плодове. Затова,
макар че събранията в дружества и
общински организации вече привършиха, няма да пренебрегенем пристигащите все още информации от
страната, в които без капка фалш звучи гордостта на редовите членове на
СИБ от завоюваните позиции в селото, в малкия и дори в големия град.
Разбира се, звучи и огорчението, че
не по всички етажи на това общество
се среща разбиране, отзивчивост и
конкретна работа в името на хората
с увреждания.
Или с други думи казано, отчетната кампания в СИБ е един реален показател за качеството на живота на
тази група граждани в европейската
държава България.
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Елена Шопова

празнициТЕ
обединяват
хората в
неравностойно
положение
Представители на Клуба на инвалидите в Чирпан и Центъра за
обществена подкрепа (ЦОП)взеха
участие в хубавия пролетен празник
Лазаровден,организиран от общинската администрация. Домакин на
празника тази година бе Художесетвена галерияа «Никола Манев”в града.
В залите й бе експонирана етнографска изложба от учениците на ОУ
„Климент Охридски”. Работещите в
ЦОП се представиха с художествено
изработени великденски сувенири и
писани яйца, които участваха в благотворителен базар за нуждаещите
се деца с увреждания.
С голям ентусиазъм и любов хората с увреждания от Клуба на инвалидите участваха в организираната
кулинарна изложба, като елемент от
цялостната програма на пъстрия
празник. От вкусно приготвените
и красиво подредени великденски
блюда бяха почерпани най-младите
участници - деца и ученици от почти всички учебни заведения в града.
С голям интерес те разгледаха етнографската изложба и споделиха със
своите съграждани радостта си че и
те самите са участници в предаване
на българските традиции между поколенията.

темата на броя
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Силни сме с ра бота,
находчивост и любов
към хората
Габрово

Цанка ОДАЖИЙСКА
За общинската организация на СИБ в Габрово основна задача през отчетния период е
била да защитава правата и интересите на
хората с увреждания пред различните инстанции, да се утвърждава като коректив и
партньор на местната и държавната власт–
това бе лайтмотивът в доклада на УС, изнесен от председателя Васил Грънчаров.

И

наистина – благодарение на авторитета си, организацията е предпочитан партньор от общината в сферата
на социалните услуги, например: предоставяне на помощни средства; изпълняване на
държавно делегиранюа дейност “Дневен
център за стари хора”; по проект “Домашният
помощник – грижа в семейна среда”; дейности “Социален асистент” и Домашен помощник” – фаза 3 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”; договарят се и
дейности по национална програма за заетост
и обучение на хора с трайни увреждания
чрез Дирекция “Бюро по труда”.Осигурена е
подходяща работа на петима души, по проект
“Домашен помощник” работиха двама. Придобити са четири лиценза от Агенцията за
социално подпомагане – Бюро за социални
услуги, Дневен център за стари хора, Социален асистент за възрастни хора и Домашен
помощник за възрастни хора. Оказва се редовно съдействие на дружествата по селата
за получаване на хранителни помощи и други
дарения.
Наред с всичко това върви традиционната дейност на организацията – консултиране, попълване на документи, изплащане на
парични помощи по чл. 53, осигуряване на

Кореспонденции за
отчетно-изборните
събрания на общински
организации на СИБ
стр. 5 - 11

Желязка Димитрова

безплатни лекарства и пр. Организирани са
седем екскурзии, безплатни посещения на
театрални постановки, осигуряват се стикери
за паркиране.
Освен това са изградени редица клубове
по интереси, секции за младежи, за спорт,
за бит и култура, вокална група и пр. в които
се обхващат на практика всички членове на
организацията. Отлично работят и съставните дружества в селата Влайчевци, Козирог,
Яворец, Драгановци, Стоевци, Армени, Враниловци, Райновци.Досега няма провалена
инициатива, макар че много често се случва в
един ден да се провеждат по няколко – и това
отново е благодарение на доброто сътрудничество между УС и дневния център.
Габровци не престават да се учат и от своите колеги чрез срещи за обмяна на опит, чрез
редовно запознаване с промените в нормативните документи от различни източници. И
всичко това се извършва от доброволци, които са над 50 души. Тази година е посветена на
тях, но те ще продължават да работят както
досега и в следващите с много находчивост и
с любов към хората.

Карлово
Лалка ЛАЗАРОВА
На 5 април общинската организация на
СИБ в Карлово отчете
дейността си. Гости на
събранието бяха председателят на РО на СИБ
– Пловдив и член на УС
на СИБ г-жа Запрянова, г-жа Чардаклиева,
главен специалист в


 
 
Изложба
на красиви
великденски
яйца

Възкресение Христово
е
голям и много почитан християнски празникот нас. Изложба по случай Великден бе
открита на 20 април в Клуба
на хората с увреждания в Поморие. В обявения конкурс за
най-красиви великденски яйца
се отличиха Кръстинка Шерлетова, Йордана Мирчева и
Станка Гочева.

сектор СДЗ и г-н Каръмчев, заместник-кмет
на общината. Всички
те се изказаха много
ласкаво за дейността
на организацията и за
качествата на председателката Янка Генова.
И имаха основание,
защото от доклада за
дейността на Управителния съвет на организацията пролича
колко много е направеното в името на хората с увреждания.

Затова само за 4 години членовете от 37 нарастват на 440. Затова
преизбраха за следващата година досегашното си ръководство.
На него пак ще разчитат не само за чудесни
празници и екскурзии,
но и за място, където
да поставят подарените им фитнес уреди...
Всъщност за това има
думата преди всичко
общината!
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Галина Ганова

Червенокръстци
събраха пари
за сираци
Младите доброволци на Областната червенокръстка организация във Враца събраха 1025
лв. за подпомагане на абитуриентите сираци, живеещи в семейна
среда и включващи се активно
в акциите на БЧК. Акцията се
проведе пред четири православни
храма в областния град под надслов „Твоите дребни пари в помощ на абитуриентите сираци”.
Инициативата бе по повод 8 май
- Световен ден на Червения кръст
и Червения полумесец.
В рамките на кампанията
„Хранителна банка”, проведена
от червенокръстците със съдействието на РИО-Враца, бяха
събрани хранителни продукти за
деца в неравностойно положение
от училищата в града.

Психолози
доброволци в
помощ на хората
с увреждания
Първа информационна среща
за възрастни и хора с увреждания организира Център Европа
директно Враца към ТПП. В
рамките на 3 часа трима психолози и двма социални работници на доброволчески начала
разговаряха и дискутираха наболели проблеми с членове на
два пенсионерски клуба в града
и местната основна организация на СИБ. Въпросите засягаха
предимно пенсиите, социалните

темата на броя

Карнобат
Гинка ДИМИТРОВА

31 март...Председателката на
организацията Живка Вълева
прикани хората да почетат с
едноминутно мълчание паметта
на починалите членове...
Гости на отчетното събрание бяха кметът
на общината Георги Димитров, заместникът
му Мария Генова и отговорничката за всички клубове Мария Колева. Тук бяха и заместникпредседателят на РО на СИБ – Бургас Стефан
Димов, Иван Бъчваров, председател на Районната контролно-ревизионна комисия, Адриан
Хаджиев, председател на градската организация в Бургас, Мариана Стоева – представител
на регионалната организация „Движение за
социални права”, гости от организацията на
СИБ в Айтос.
Основната задача на ръководството през
отчетния период е била интеграцията на хората с увреждания и защита на интересите
им. С помощта на общината са разработени и се реализират пет програми: за личен
асистент - за 51 човека, за личен асистент за
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възрастни хора с увреждания по европейска програма - за 37 души, по програма за
домашен помощник - за 56 души. Домашният социален патронаж обслужва 189 души.
Социалната кухня по програма на МТСП осигурява храна за 50 души.
С помощта на Дирекция „Бюро по труда”
на работа са назначени трима души с увреждания. Със съдействието на общината
8 от членовете на СИБ имат маси на пазара
и така помагат за увеличаване доходите на
семействата си.
Разбира се, не всички идеи в тази посока са реализирани, но и постигнатото не е
малко – подчерта в доклада си г-жа Вълева.
И още нещо подчерта – че за хората с увреждания е много важно да имат възможност за
развлечения, за разчупване на затворения
и изолиран живот. Традицииите в това отношение са известни на целия град, пък и
на много от колегите в други общини. Например през юни м.г. се състоя срещата с
приятели от Айтос в парка „Славеева река”.
По покана на певческа група „Странджанска
иглика” от Средец карнобатската „Детелина”
гостува в местността „Божура” и там бяха
изпяти десетки песни, имаше много смях
и веселие. През септември по инициатива
на колегите от Обзор с председател Цанка
Георгиева се състоя тройна среща на клубовете от Обзор, Карнобат и Генерал Тошево.
(За тази среща имаше публикация в „Кураж”).
През октомври посетихме Созопол и се поклонихме пред мощите на Йоан Кръстител.
През ноемвери отбелязахме 30, 40 и 50 години от сватбите на наши членове, а жените бяха подготвили ритуал на действителна
сватба! Всичко бе толкова мило и вълнуващо! Да не говорим, че всяка година отбелязваме 3 декември, Коледа, Нова година с
невероятни тържества. Следват естествено
и пролетните празници. За Великден жените организираха кулинарна изложба, която
бе изядена до троха! Макар че става все потрудно от материална гледна точка, все пак
направихме и екскурзии - до Жеравна,


 
 

помощи, децата без родители, поведението на съвременната младеж и обслужването в
различните институции. „Ние
не можем да решим проблемите
им, но можем да ги извадим от
депресията или да ги насочим
към компетентни консултанти
- коментира психологът Петя
Иванова. - Можем да ги научим
как да си помогнат сами чрез дискусия, в която да научат къде и
как да потърсят правата си и
да имат достойни старини. Добра терапия за самотните хора
е контактът с деца, лишени от
родителски грижи. Една разходка
с такова дете, доверена история,
непринуден разговор, приятелство, ги кара да се чувстват полезни”.
Макар срещата да е по повод
годината на доброволчеството, психолозите и социалните
работници решиха да отделят
от личното си време и да дават
консултации веднъж месечно на
хора с увреждания и пенсионери,
които имат нужда от тяхната
помощ. „Ще уведомя членовете
на организацията за предлаганата възможност и знам, че ще
има желаещи да се обърнат към
психолог, за да споделят проблемите си и да потърсят морална
подкрепа”- коментира Жасмина
Баръмова, зам.председател на
общинската организация на СИБ
във Враца.
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Университетската
педиатрична
болница-София
получи дарение
на стойност над
12 хиляди лева от
сдружение „Един
живот” с председател
Карл Смит
То включва по 15 бр. болнични легла, матраци и нощни
шкафчета на Клиниката по
детска гастроентерология.
Сдружението за пореден път
прави дарение на детската
болница-София. През 2009 г. бе
закупена модерна апаратура –
перфузори и инфузионна помпа
на стойност 20 640 лв. като
средствата за нея бяха събрани по време на юбилейния Пети
колоездачен пробег Боровец –
София.
Клиниката по детска гастроентерология е единственото в България лечебно заведение,
което оказва специализирана
диагностика и лечение на децата с хронични заболявания
на стомашно-чревния тракт
и черния дроб. Тя има водеща
роля в развитието на чернодробната трансплантология в
страната и поема цялата отговорност за пред- и следтрансплантационно наблюдение на
пациентите с чернодробна недостатъчност.
Университетската педиатрична болница получи и автомобил Fiat Diablo от компанията Хипо Алпе-Адриа-Лизинг
ЕООД. Той ще се използва найвече за осигуряване на транспорт за децата.

темата на броя

Карнобат
Котел, Елена, Велико Търново, дойдоха и
при нас гости...Имаше естествено и изказвания на събранието. Станка Трошева изрази благодарността си от съществуването
на т.н. другарски каси, чрез които при необходимост всеки може да получи безлихвен
заем. Живка Вълева, освен с всичко друго,
се занимава и с тези 4 другарски каси! Не
напразно г-н Стефан Димов изказа не само
възхищение, но не успя да скрие дори леката завист както за отношението на общината към организацията на СИБ, за помощта, която се оказва непрекъснато, но и
заради председателката ни Живка Вълева
– „вдъхновен ръководител, работещ с душа
и отзивчивост към всички хора с увреждания” – по неговите думи. „Запазете тази госпожа!” – каза той накрая.
И ние я запазихме. Тя отново ще бъде
наш председател. Избрахме ново ръководство, делегати за регионалната конференция също.
И понеже след събранието бе организирано и посрещането на пролетта, всичко
завърши с много веселие, танци и песни.
И с надежда, че ни очаква една поздрава, ползотворна и изпълнена с много
нови срещи и интересни преживявания
организационна година.

In memoriam

На 2 май почина Невена Гърбузанова - дългогодишен председател на
дружество „Средец-1“ в столицата.
Нейната всеотдайност в работата, нейната готовност да помогне на всеки,
са пословични. Следата, която остави сред доброволните сътрудници на
СИБ ще бъде неизличима!
Поклон пред паметта й!
От дружеството
От Централното упраление на СИБ
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Пещера
Стоянка ДИНЕВА

На 12 април в салона на читалище
“Развитие” беше проведено отчетноизборното събрание на общинската организация на СИБ. Създадена
през 1991 година от 27 души оптимисти, сега тя наброява 485 души и
е най-голямата в област Пазарджик.
Затова събранието започна тържествено със стиховете:
Търсете ни в годините предишни,
там младостта живее с нас до днес!
Ний инвалидите не сме излишни,
защото сме живели с дълг и чест.
Неравностойни сме,
но не сме забравили
нашите мечти недомечтани,
защото на света сме нещо дали
и в картата народна сме втъкани.

Н

а събранието присъстваха председателят на РО на СИБ - Пазарджик
Кирил Анов и координаторът за региона Петя Маринова, зам.кметът Стоил Стоилов, ръководителите на сектора за социални
дейности в общината Али Чешмеджиев, на
Дирекцията за социално подпомагане Атанаска Бъклева и на Бюрото по труда Димитър
Търпов.
След почитане паметта на починалите членове с едноминутно мълчание, бяха прочетени всички отчетни материали. В доклада,
отразяващ многостранната организационна,
обществена и социална дейност на УС през
мандата, бе изтъкнато и партньорството с
местната власт, с медиите и с висшестоящите
структури на СИБ. Беше акцентирано върху
най-тежките проблеми: безработицата в общината, недостъпността на обществените сгради
и в града, и в селата, последиците от кризата,
които се отразяват особено негативно върху


 
 
Делчо МАТЕЕВ

Малък райски кът
Като отворя прозореца на жилището си погледът ми се насочва
първо към красивата малка цветна градинка пред вход А на блок 031
в ж.к. Люлин – 1. Тя е дело на Ваня
Върбанова от първия етаж. От
двадесет години тя е прикована
в инвалидна количка, но любовта
към цветята я кара да преодолява
огромни трудности за да създаде това райско кътче за радост
на всички живеещи тук. От ранна пролет започва да копае, засажда, полива, плеви чисти. Там
където не може да достигне, на
помощ идва сестра и Мария. “За
мен работата тук е удоволствие
– казва Ваня – Да гледам как растат и цъфтят цветята това е
най-голямата ми радост”. Пред
градинката често се спират жени
за да се любуват на красотата, а
опитната цветарка им дава съвети кое, кога и как се засажда. Но
все още се намират и хора, които
не само късат, но и изкореняват
цветята за да ги засадят в саксия
или на вилното място...
Ваня е облагородила и мястото зад блока - там също е много
красиво. Заразени от примера на
тази жена, пред другите входове
също започнаха да се появяват
такива градинки. Всичко това
радва преминаващите граждани
и най-вече нас, живеещите в този
блок .
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темата на броя

Пещера

По необичаен начин отбелязаха 90-годишнината на Съюза
на слепите в Монтана. Хора с
нарушено зрение участваха в
кулинарно състезание, вдъхновено от „Лорд ъф дъ шефс”,
чийто водещ е нашата съгражданка актрисата Елен Колева.
28-те участници показаха
най-различни вкусотии по известни и уникални свои рецепти. Имаше специално жури,
начело с преподавателка в
средното училище по готварство, ресторантьорство и туризъм в Монтана.
Според регламента участниците можеха да участват
с повече от едно блюдо, затова масите в Младежкия дом,
където бяха подредени, се огъваха от вкусотии. Първа награда и сервиз за хранене спечели Йорданка Никулина, втора
бе класирана Цветана Дилова /
на снимката/, на трето място
Мария Колова.

Чирпан
Елена Шопова
Общинската организация на СИБ в
Чирпан отчете дейността си за мандатния период 2006-2010 година и
преизбра досегашния си председател Валентина Борисова.

Иван Димитров

Слепи участват
в кулринарно
състезание
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живота на
хората с увреждания.
Въпреки всички
трудности
ръководството успява да издига авторитета на организацията в общината, региона и на национално
ниво. Развива се успешно и художествената
самодейност - за това говорят десетките грамоти, дипломи и медали, получени на различни фестивали в страната. Проведени са и много екскурзии за членовете на организацията в
страната и чужбина.
Много добрата оценка, която беше дадена
на събранието за дейността на организацията се дължи и на хората с добри сърца, които,
въпреки кризата, даряват средства за провеждане на празниците, за подпомагане на хора
с увреждания в особено тежко положение и
лежащо болните, за подобряване на материалната база на организацията. Най-отзивчиви
са били „Винпром” – Пещера, „Гидо”, „Пасат-антени”, община Пещера, „Херакъл”ЦРБ, „Дафтранс”, „Булсат”, Георги Карамитрев и др.
В изказванията си членовете на организацията отново подчертаха успешната дейност
през отчетния период и благодариха на ръководството за всеотдайността му и готовността
на всички негови членове да помагат на нуждаещите се.
За председател на УС бе преизбрана Гроздена Терзиева, за председател на КРК бе избран Георги Велков. Новото ръководство бе
поздравено на крака от всички членове и с
Многая лета.

Тук хората са убедени, че зад отчетените добри резултати в дейността
на клуба, стоят умението и усилията
на председателката Валентина Борисова да работи в насоките, продиктувани от нуждите на хората с
увреждания, а именно: популяризиране в града и общината дейността
на клуба, създаване на предпоставки за увеличаване броя на лицата,
имащи право да ползват социални
услуги, ежедневно и пълноценно използване на клубната база. Клубът
е достъпен за инвалидни колички и
трудно подвижни хора, в него е приемната за информационни и консултантаски услуги.
Организацията в Чирпан отчита
добра дейност и в съвместната си работа с Бюрото по труда и Дирекция
социално подпомагане. Благодарение и на пълната подкрепа от страна
на кмета на общината Васил Донев в
почти всички отдели на общинската
администрация има назначени хора
с увреждания, или общо 23 души.
Като много добра практика се отчита, че лица с увреждания изпълняват длъжността придружител на
деца, посещаващи масовото училище, с възнаграждение от програмите за трудова заетост на инвалидите.
Голям успех за организацията в
Чирпан е закупуването на 8-местен
автобус по проекта на общинската администрация ”Да бъдем помобилни”. Услугата се ползва от хора

работещи, посещаващи здравни заведения, извършват се и превози до
областния град. Чирпанлии заслужено се гордеят и със закупуването
на фитнес-уреди, които вече са 16.
Предстоящо е обособяване на подходяща зала за този вид услуга.
Много е направено и за организационното укрепване на общинската
структура. Стремежът е членовете
масово да участват в организираните инициативи от художествен или
спортен характер, в обмяната на
опит с колеги от други селища. Но
незадоволителна е работата за привличане на повече млади хора в организацията и това трябва да стане
приоритетна дейност на новия УС. В
края на 2010 година общият брой на
членовете на организацията в Чирпан е бил 258 човека, от които младежи до 29 години са само трима.
В отчета се чуха добри слова и за
всички, които са помогнали на членовете на СИБ да придобият и натрупат нужния им опит при планирането
и организирането на услуги, дейности и мероприятия – а именно общинската администрация и другите
местни общински институции. Едно
от доказателствата за това е проведената през април 2010 година среща между Красимир Коцев - председател на СИБ и Васил Донев – кмет на
община Чирпан.
Присъстващите приеха и насоки за
развитие на основната организация
за 2011 година, съгласувани с общата
Стратегия на СИБ за постигане на достоен живот на хората с увреждания.
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живот в изкуството

Децата дадоха
всичко
от себе си
Мария МИХАЙЛОВА

На всички участници бяха
раздадени предметни награди.
Кулинарната изложба откри кмета Златко Живков,
който поздрави хората със
зрителни проблеми от името на общината - един от
спонсорите на събитието.
Кулинарното шоу нямаше да
е възможно и без помощта на
„обичайния заподозрян” като
благотворител в област Монтана – доц. Борислав Великов,
както се изрази председателят на регионалния съюз на
слепите в Монтана Атанас
Иванов.
380 души членуват в съюза
на хората със зрителни проблеми в община Монтана,
техният брой в Северозапада
е 1530. Основен приоритет за
регионалното ръководство е
отварянето на общински дневни центрове за възстановяване и развитие на слепи хора,
по подобие на вече изградени в
Габрово и на други места, каза
председателят Атанас Иванов.

В продължение на шест месеца Асоциацията на родителите на деца с увреден
слух /АРДУС/ реализира проект по Грантовата програма на М-Тел - „Интерактивни
образователни техники за повишаване на
езиковата култура в интегрирана среда
на деца с увреден слух – „Патиланско царство”. В интегрирана учебна група деца
с и без увреден слух от 8 до 13-годишна
възраст участваха в дейности, свързани с
разработването на театрална постановка
и в занятия по български език.
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атмосферата на преживяванията на
веселите патиланци, които разказваха неволите на баба Цоцолана на
драгия Смехурко. Бузките им пламтяха не от прожекторите, а от вълнението, че са на сцена “като големите”,
че са артисти, че заедно чуващи и с
увреден слух малчугани могат да постигнат всичко.
- Към проекта ме привлече шансът
да работя с деца със слухови проблем - сподели режисьорката - Казвам “шанс”, защото работата и срещите с тях са възможност да науча
повече, да се вдъхновя, “да сверя часовника си”…
- За пръв път работя с деца с нарушен слух. Предизвикателствата за
нас бяха много, за тях повече – допълни асистент режисьорът. - Изградихме взаимно доверие. И отново
се ядосах на онази немалка част от
човечеството, която дискриминира
хора като тях…

Спектакълът
Приятелска ръка подаде театрална школа МОНТФИЗ. Художествените ръководители Мила Коларова, режисьор и Божидар
Александров-Дарик, асистент режисьор,
подготвиха с децата спектакъла „Патиланско царство” по Ран Босилек.
Репетициите в съботите и неделите за
момичетата и момчетата бяха празник. С
жар наизустяваха репликите и се вживяваха в ролите си, нищо, че понякога имаше
сълзи, после усмивки, но... продължаваха.
Докато стигнаха до деня, в който се представиха пред публика...
В навечерието на Коледа 2010, малките
артисти с увреден слух – с кохлеарни имплантати, слухови апарати и чуващите им
връстници показаха на сцената на Младежкия театър “Николай Бинев” в София
“своя” спектакъл и заслужено получиха
аплодисментите на съучениците си от масовите училища, на приятелите и близките
си, на граждани. Зрителите се потопиха в

„Патиланците” са щастливи. Не искаха проектът да свършва. Защото
“вдигна летвата” на самочувствието и
вярата във възможностите им, речникът им стана по-богат с научените
нови думи.

Занятията по
български език
Педагогът Венета Василева и слуховоречевият рехабилитатор Невена Михайлова поднасяха материала чрез творческа провокация на децата. Дейностите
бяха свързани с развиването на ключовата компетентност “Общуване на роден
(български) език” от деца с увреден слух
и чуващите им връстници в училище.
По нетрадиционен начин те разработваха свои произведения, като колажи от текстове и рисунки. Така по непринуден начин се работеше по правописа,
структурата на текста, създаването на
устен и писмен текст.
Децата задълбочиха и обогатиха знанията си за строежа на езика, за езиковите и речевите единици, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни
и граматически норми. Усъвършенстваха уменията си за възприемане и осмисляне на художествен текст, за интерпретацията му с помощта на учителя при
изучаване на достъпни за възрастта им
литературни произведения; за самостоятелно четене на художествени и научно-популярни текстове и споделяне на
впечатления от прочетеното.
Усъвършенстваха се и комуникативно-речевите им умения за ориентация
в комуникативната ситуация, за съобразяване с комуникативната цел и за
адекватен избор на изразни средства
за реализирането й. Усвоиха конструирането на текст - създаване по словесна
или визуална опора.
Прекрасен завършек на занятията по
български език беше изложбата с разработените от децата творби и написани
текстове.

Проектът на Mtel приключи. За АРДУС вече е история. Целта беше постигната.
Обогати се езиковата култура и нивото на грамотност на участниците, повиши се
самочувствието при вербалното изразяване чрез интерактивна театрална методика и създаване на интеграционна среда, в която децата със слухови увреждания учеха и се забавляваха, заедно с чуващите си връстници.
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живот в изкуството
Повече от 40 години Мариана Еклесия търси
Малкия принц - създаден от френския писател
Егзюпери - сред хората на Земята. Кога и как го е
открила в една планина? Какво е споделил той за
своите срещи при второто си завръщане на нашата
планета?

Навярно вече сте любопитни при какви обстоятелства го видях и разпознах. Нали затова започнах
приказката с пътуването на яхтата, която спря принудително в морето? На сутринта се отправихме
към най-близкия град на сушата. Налагаше се да останем две денонощия в голяма къща, между два склона на планината, чиито
скали започваха от дълбините на самото море.

В

П

реди време, докато пътувах
с приятели на
голяма яхта,
неочаквано се появи авария в
двигателя и трябваше да спрем в открито
море недалече от брега.
Беше надвечер. По блестящото лице на водата не се виждаха вълни.
Изведнъж стана толкова спокойно и тихо, че
никой от пътниците
не се притесни от аварията. Огромният диск
на слънцето се спускаше
над хоризонта, като
оставяше светеща следа
по водата и ние искахме да продължим по нея.
След час, щом слънцето потъна в морските дълбини, се появиха
първите звезди ... Капитанът на яхтата дойде
при нас и със спокоен тон
обясни, че сигурно ще се
наложи да нощуваме на
това място и едва на
разсъмване ще отплаваме към най-близкия бряг
за ремонт на двигателя.
Той ни утеши, че времето ще остане непроменено, няма опасност от
вълнение или каквато и
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да е друга заплаха.
- Ето защо най-добре
е да четете книга, да не
се вглеждате с тревожно
чувство във водата под
яхтата, а да реете погледи в звездната карта
на небосклона. Така ще
мислите за далечните
галактики над нас и душата ви ще се пренесе
към небето, където е и
планетата на Малкия
принц - каза той.
Ние веднага изпълнихме поръката на
капитана, но сред толкова съзвездия как човек
би могъл да види един
Малък принц на друга
планета?

За срещата си с него
на нашата земя в сахарската пустиня Егзюпери е написал чудесна приказка. Книгата
на известния френски
пилот и писател завършва с молба - ако срещнем отново загадъчното
момченце с весел смях,
влюбено в роза с бодли,
да съобщим на автора,
че неговият знаменит
приятел се е върнал на
земята! Ето сега бързам
да му се обадя, а така и
вас да известя, че при
това пътуване открих
Малкия принц от астероид Б-612!

тази къща вече
се бяха събрали много хора,
търсещи великия Творец на света. На третия ред зърнах Принца.
Малък на ръст, той се
отличаваше от хората
наоколо. Над седемгодишна възраст децата
обикновено са шумни,
-буйни, галопиращи към
възмъжаване, а Малкия принц тук имаше
вид на възрастен вече
човек. Това е естествено. Откакто Егзю
пери
го срещнал в пустинята, бяха изминали близо седемдесет години и
той, като беше запазил
ръста си на дете, имаше лице, просветлено от
мъдростта, събрана в
кладенчетата на очите
с небесен цвят. Малкия
принц беше сред хора с
физически страдания.
Звучеше ми невероятно,
че всички те, на които са
отнети някои обичайни

човешки дарове - зрение,
слух, свободно движение,
- сега пееха и се веселяха.
Нещо повече - те вярваха, че Духът на Твореца може само за миг да
възвърне техни
те сили
и здраве, както е правил
това с други хора; ала
страдащите, събрани в
тази голяма зала, не питаха Всемогъщия Баща
защо не изпълнява желанията им. Те пееха и
изговаряха на глас: “Господи, ние те обичаме,

славим те, благодарим
Ти!”
Малкия принц, когото бях виждала нарисуван от Егзюпери в ърху
корицата на книгата,
държеше в ръката си
малка сабя. Сега в залата той имаше бастунче, на което се опираше,
подобно на други мъже
и жени на неговата
възраст. Изненадана от
срещата, му казах:
- Здравей, кога пристигна тук? …

Книгата «Второто пристигане на Малкия принц» е илюстрирана
от малките художници от детската школа по рисуване „Спектър” в
София. Когато гледате техните рисунки, когато четете за срещите с
Малкия принц, попитайте се дали не приличате на него. Ако е наистина така, кажете на човека до себе си „Обичам те!” Защото всеки
човек има потребност да бъде обичан...Такова е посланието на авторката - Мариана Еклесиа.
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„Най-важните неща

саневидимизаочите“
Лъчезар Кацарски е ученик в Седмо
СОУ “Кузман Шапкарев” – Благоевград.
Единайсетгодишният Лъчко е незрящ,
но вече има две роли в театъра, фен
е на група “Куин”. Рок музиката му дава
чувство на лекота. Иска да стане актьор,
певец и автоинженер.
Пее страхотно. Те всички незрящи
пеят, господ ги е дарил. Наскоро госпожата по пеене от Седмо училище
го изпраща на конкурс в Радио Благоевград. Изпял две парчета: детската
песен от спектакъла “Няма да платим,
няма да платим” и една от учебника.
Учи музика от мъничък, има йоника вкъщи и, примерно, чува парче,
което му харесва много - с две-три
репетиции може да го изсвири! По
слух. Ходи на цигулка, но не се е запалва особено. После ходи малко на
пиано, но и от него се отказва, понеже няма ноти – а учителите са свикнали да обучават по ноти.
В неговото училище група момчета
свирят на тарамбука и като разбрали,
че и той е музикален, си го вземат,
тарамбучи с тях и си пеят. Много е
добър на ударни.
С голяма любов ходи да пее в хора
на Христо Кротев към читалището. И
вече пее в две групи – на по-големите
деца. Три пъти в седмицата ходи на
хор. Има голям гласов диапазон и на
конкурс в радиото го канят след седми клас да кандидатства за музикал-

ната паралелка с разширено изучаване на английски език в НХГ.
Но родителите на Лъчезар са артисти и явно са го заразили с магията
на сценичнто изкуство. Водят го на
театър, гледат всички представления. Сега репетира с проф. Румен Рачев “Патиланско царство” и той вече
знае цялата пиеса наизуст, с песничките вътре. И не могат да си го обяснят как, но той знае и мизансцена
на представлението. Режисьорът за
пореден път се впечатлява от Лъчко,
защото реагира на тишината: “Ако не
го направите добре, той не реагира,
но ако паузата между вас се получи
и е пълна – той реагира. Как става?”
Не знят.
Според Малкия принц найважните неща са невидими за очите...
В “Чернодрински се завръща у
дома” Иван Добчев кани Лъчезар да
играе малкия Чернодрински. Лъчко
приема, но пита: “Г-н Добчев, а няма
ли да имам текст?” И Иван Добчев му
слага и реплика... Там ролята е мъничка, но в “Змейова сватба” е друго...
Бил е 8-9-годишен, когато Крум
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Филипов го кани да играе Душата на
змея в “Змейова сватба”. Асен Блатечки играе Змеят, а Лъчето е Душата на
змея, съвестта му. Справя се страхотно. Сега е порасанал и вече участва в
представлението по друг начин. Сам
е преценил, че не може вече като преди да играе, звучи доста по-сериозен
и много намясто. В последния момент
режисьорът решава да смени една
цяла сцена. Подава му текста вечерта, един час преди представлението.
Успехът е невероятен. И режисьорът
казва: “Аз до този момент не съм
имал човек, който да ме разбере така
чудесно!” Текстът в “Змейова сватба”
е в мерена реч, много сложен философски текст. Обясняват му думичка
по думичка за какво иде реч, какво си
приказват в тоя диалог – Лъчко безотказно разбра. И все по-добър става
на сцената. И се вълнува много преди
всяко представление...Много пътува
с театъра и заради родителите си от
съвсем мъничък.
Обиколил е цяла България, и в
Македония е бил, там е известен, харесват го много. В Чехия има приятели, които казват, че ако се измисли
начин детето да бъде лекувано, техният театър ще помогне...
Всички приказки и детски книги е
прочел с родителите си. Някои ги е
„гледал” и в театъра по няколко пъти,
даже ги е запомнил наизуст ...

Лъчезар е фен на колите и ги
разпознава по дръжката на
вратата...Той, както изглежда
се справя с живота . Но как се е
справяла и продължава да го
прави майка му - ще прочетет
в следващия брой.
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Павлина ПЕТКОВА

Родена е в Бяла, Русенска област. Израства в с.
Босилковци. Свои стихове публикува в редица
вестници и алманаси – включително и във в.
„Кураж”. Издала е стихосбирките „С крилете
на птица” (2001 г.) и „Между изгреви и залези”
(2009 г.)
Две лястовици

Паяжина от лъчи

От лъчите на слънцето
изплетох паяжина.
Сега ловя
неизплакани сълзи,
удари на влюбено сърце,
полъха на самотни дни,
на откраднати прегръдки,
на несбъднати мечти,
на препънати въздишки,
на усмихнати очи,
на порои, на вълни...
Изплетох паяжина от лъчи
и сам денят ми се заплете.

Дъщеря на слънцето

Косите ми – керемидени –
залезът разстла.
В очите ми боли тишината.
Напразно ръцете ми търсят
топлината на твоите длани.
Потърси ме след вятъра!
След птичия полет!
Обречи ме на деня си!
Не искам сивотата на нощта ти.
На Слънцето съм дъщеря.

Под стряхата на моята къща
две лястовички дом градят.
от мечтте на откраднати сънища.
Две лястовички в гърдите
ми туптят,
създадени от порив и надежда –
от бляскавия поглед на зората,
от лъчите на препечен залез.
Две лястовици, две надежди
в простора летят.
От послепис въздухът заискря.
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Великотърновци
с първа награда  
по проект за
социално
предприемачество

В изгрева очите ти диря

На изгрева щях да се радвам,
но залезът очите ми скърши.
Вятърът в комина пропищя,
Нещо се свърши.
Няма те!
Само купчина спомени.
И надеждата ми –
изгоряла като дърво в камината.
Стихнал огън.
И вопъл.
В изгрева очите ти диря.
Мамо!

Награда за Георги Драмбозов
В навечерието на най-светлия празник на българската духовност 24
май, в Агенция «София прес» бяха връчени литературните награди на Съюза на българските писатели за 2010 година. Председателят на СБП г-н Петев, съвместно с г-н Изворски, представител на Съюза на слепите, обявиха
и връчиха престижната награда за поезия. Наградата е на името на големия
творец Георги Братанов и неин носител стана нашият сътрудник поетът Георги Драмбозов за стихосбирката „Кръстопът на музите“- издателство „Захарий Стоянов“ - 2010г.

Честито, Жоро!

Соня Симеонова
Хора с увреждания представиха оригинални идеи в състезание по бизнес-планиране за социално предприемачество.
Състезанието бе организирано от софийското сдружение “Социални инициативи
за личностна алтернатива - СИЛА” във
връзка с последната фаза на проекта “Социално предприемачество-алтернатива
за финансова независимост и социална
стабилност”. Проектът е финансиран от
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. На срещата присъстваха представители на 11 областни съвета за социално включване от В.Търново,
Видин, Русе, Добрич, Бургас, Хасково и


 
 
Незабравими дни
за девненци
Вени Веселинова
Дневен център за хора с увреждания и Дружество на инвалидите - гр.Девня за втора
поредна година инициираха
съвместна социална услуга,
полагаща се на хората в неравностоен статус с над 90 %
инвалидизация - санаториално лечение за 25 свои потребители и членове в Национален
център за социална рехабилитация ”Свети Георги”- Поморие. Имаше и представители
от общините Дългопол, Провадия, Белоградец и Долни чифлик.
Всички останаха очаровани от
обслужването и приветливото отношение на персонала,
който освен процедури, бе организирал и кратки, опознавателни разходки за своите гости: посещение на манастира
„Свети Георги”, Музея на солта
в курортното градче, ”Холандското селище” и други места. В
санаториалния център бе проведено и събрание на Варненската РО на СИБ.
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Незабравими
дни...
Спортните фенове имаха
възможността да присъстват
на футболното дерби между отборите на „Черноморец” (Поморие) и „Брестник-Пловдив.
Престоят в НЦСР” Свети
Георги” съвпадна и с празника на
града - Гергьовден, който бе подобаващо отбелязан както от
местното население, така и
от гостите на санаториалния
център.
И докато част от потребителите на Дневен център за хора с
увреждания - Девня си почиваха
активно в Поморие, останалите
още на 04 .05 съвместно с община Девня си организираха екскурзия до град Добрич. Дъждовното време не попречи на хората
да разгледат центъра на града.
След това екскурзиантите обядваха в ресторант „Колибите”
в
местността
„Кобаклъка”разположена само на няколко километра от Добрич. Разбира се
имаше песни, танци, смях и веселие.

ИМПУЛСИ
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Великотърновци ...
други. Между присъстващите бяха и служители на местната власт,бизнеса и НПО.
На форума бяха презентирани 7 бизнесплана за социално предприемачество,
а след това и номинирани в конкурса за
най-добро социално предприятие. По думите на Светла Михайлова, председател
на управителният съвет на “СИЛА”- целта на сдружението е да активира хората
с увреждания да разработят бизнес-планове за създаване на социално предприятие. Така на срещата бе представен
опит на неправителствени организации
за създаване на работещо предприятие.
Като пример бе посочена общинската
пералня в град Златарица, стартирала
като модел за работещо социално предприятие. Единствен проблем на социалните предприятия, стартирали по проекти, е устойчивостта им, защото работата
върви докато има финансиране, после
спира. ”Нашата цел е да създадем местни
партньорства за подкрепата им, както и
виртуален бизнес-инкубатор за развитие
и популяризиране на такава форма на заетост на хора с увреждания”, коментираха от „СИЛА”.
Оригинални идеи за работа на хора
с увреждания представиха на срещата
областни организации на инвалидите.
Великотърновците Станислав Добрев и
Йотка Вълева с подкрепата на областния
координатор на СИБ Илиян Бояджиев
са разработили бизнес-план за център
за фризьорски услуги и рехабилитация.
Предвижда се центърът да бъде оборудван с 2 термо-масажни легла, 2 стола
за масаж, 2 стола за фризьорство, както
и специфичното за центъра останало
оборудване. Стойността на проекта е 18
хиляди лева. Идеята е да работят хора
с увреждания, които да бъдат на по 4


 
 
Радка ЗЛАТЕВА

Вести от
регион Сливен

часа работен ден, което ще осигури по голяма заетост. Цените на услугите за хора с
увреждания ще бъдат преференциални. В
проекта е предвидено от втората година
да се закупят още 2 уреда и евентуално
да се отвори още едно ателие и да се назначат още хора.
Засега единственият проблем е, че помещението, в което е предвидено да бъде
центърът, е с наем. Амбициозните младежи обаче ще разговарят с кмета за помещение без заплащане. Така бизнес-планът
за фризьорски услуги и рехабилитация
на великотърновския младежки клуб на
хора с увреждания спечели овациите на
журито и грабна първото място, оставяйки на по-задна позиция проекта на Добрич за трудова борса и на Русе за счетоводна къща.

*** На 1 април автобус с
пътници – хора с увреждания от
клуб „Вяра, Надежда и Любов”
потеглиха за Нова Загора. Там,
в клуба на културните дейци, ги
очакваха членовете на сдружение
„Диабетик”.
Председателката Росица Георгиева поздрави рождениците от
сдружението, гостите от „Диабетик” - Сливен, от „Съюза на
слепите” - Нова Загора и хората
с увреждания от Твърдица. Днес
– каза тя – обединихме няколко
празника: рождени дни, пролетта, деня на хумора и сатирата.”
Певческата група „Здравец”
изпълни чудесно няколко песни, с
които поздрави присъстващите. Чухме рецитал за пролетта.
Собствени стихове рецитира
Мария Николова.
Думатабе дадена на гостите. Размениха се поздравления с
думи, песни и цветя. От името
на община Нова Загора и кмета
г-н Грозев поздрав поднесе Веска
Вълчева. Пожела здраве, дълголетие, пълноценни дни. И хубави
празници. Тя поднесе и няколко
чудесни топли питки, които
всички да опитат..
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Вести от
регион Сливен
От тази зала се преместихме в клуба на сдружение „Диабетик”. Малък, но добре подреден
с много цветя. Заслуга за неговото обзавеждане има кметът на
Нова Загора. Празникът продължи на кафе, чай и много песни.
В един момент председателката
Росица каза: „Чуйте, от София
ни се обадиха от Българската
асоциация на диабетиците. Научили за нашия празник, поздравяват ни и пожелават всички да
са живи, здрави, борбени, да не говорим за болести, а да се веселим
на воля”.
С песни и хора ни изпратиха
до самия автобус. Благодарим
Ви, приятели от Нова Загора за
чудесно преживяния ден!
***За 135-та годишинина на
Априлското въстание потребителите от Социалния дом в
гр. Твърдица под ръководството
на трудотерапевтите Петър
Трухчев, Пенка Крълева, Станка
Милева се готвеха дълго и упорито. Гости бяха: г-н Леонов, зам.
кмет на общината, г-жа Тодорова - главен специалист по
културата в общината, г-н Чомаков - началник на противопожарна охрана, и др.
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„Ние

за нас
в Европа“

За едноименния проект в
Пловдив разказва
Евгения Тагарева –
ръководител и консултант
„Ние за нас в Европа“ е международна младежка инициатива, финансирана по програма
„Младежта в действие“ на Европейския съюз
чрез немската агенция „Младежта за Европа“.
Проектът бе реализиран от група младежи на
възраст между 17 до 30 години от България и
Германия през 2010 г.
Основните цели на инициативата са да разшири познанията на участниците по темите
„Инклузия вместо интеграция“, „Активно участие“ и „Европейско гражданско общество“ и
чрез обмен на опит и знания да открият конкретни начини за прилагането на тези идеи на
практика; да насърчи социалната активност и
ангажираност както на хората с увреждания
и хората в неравностойно положение към самите себе си, така и на околните към тях като
общ стремеж към постигането на толерантна
и отворена социална среда за всички; и като
краен резултат да постигне промяна в социалното мислене на общността по темите и да
стане основа за подобни проекти за вбъдеще.
В процеса на работа участниците работиха на групи в онлайн платформата на проекта (http://europajugendbg.wordpress.com/
и http://europajugend.wordpress.com/), където дискутираха по темите, обменяха опит и
идеи как да приложат „инклузия“ в родната
си страна. Като втори етап, те се срещнаха в
град Мюнстер, Северна Вестфалия (Германия)
и се запознаха с опита на местните социални
служби и неправителствени организации на и
за хора с увреждания и хора в неравностойно
положение. (С.Ст.)
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Скандално
дело в Пловдив
Стефан Стойчев

Приключи съдебният процес
срещу д-р Мариана Димитрова и
д-р Стоянка Причкова от
ЛКК в ДКЦ - „Пловдив”
Обвиняемите са съставили протоколи с
неверни данни за освидетелстване на 45 инвалиди, за да им бъдат отпуснати различни
помощни средства. Прокуратурата обвини
лекарките, че са искали пари от шефовете на
две фирми в града, които са снабдявали инвалиди с колички, бастуни, тоалетни столове и
др. Схемата в неврологичната комисия е работила безотказно от 14.08.2008г. до 08.08.2009г.
Фактите излизат на бял свят след като в медицинския кабинет на ЛКК бяха открити купчина
документи на инвалиди и пликове с имената
на лекарките и фирмите. Целта е била срещу
тези документи десетки хора с увреждания да
получават вещи, които в повечето случаи не
са им били нужни. По този начин са източвани
пари от социалното министерство за сметка
на фирмите-производители и дистрибутори
на различните приспособления за инвалиди.
По време на процеса бяха призовани 93-ма
свидетели срещу лекарките, които отричаха
всички обвинения в корупция. Пловдивският
Окръжен съд приключи процеса при следните
присъди за двете лекарки: по 2 години условно, по 5000 лв глоба и по 5 години без право
на работа в ТЕЛК. Осъдените заявиха, че ще обжалват присъдите в Апелативен съд.
След скандала в Пловдив социалното министерство започна масови проверки в цялата
страна за начина на отпускане на инвалидни
колички, бастуни, патерици и други помощни
средства. Оказва се, че само за шест месеца са
отпуснати почти 33 милиона лева за подобни
средства. За това режимът и контролът са изключително засилени.


 
 
Вести от
регион Сливен
Голямата зала в дома бе празнично украсена. Пусната бе и
подходяща музика. Тържеството
откри г-жа Станка Милева. Тя
говори накратко за Априлското
въстание. „Днес – казва тя – 135
г. по-късно, отдаваме почит и
уважение към онези, които накараха Европа да говори за нас.
Социалният колектив при дома
подготви рецитал...” По уредбата зазвучва песента на Д. Чинтулов „Къде си вярна ти любов
народна?” Сцената се отваря
и момчетата излизат крачка
напред. Зад тях се вижда маса,
на която са наредени калпаци с
пера. Знамето държи Николай
Николов. Петър Викторов, Венцислав Крумов, Николай Михайлов, Николай Божков – облечени
във въстаническа униформа, започват рецитала. Зад тях на
стената има голямо табло с
портретите на нашите незабравими революционери: Левски,
Ботев, Волов, Каблешков, Райна
Княгиня, Захари Стоянов, Бачо
Киро, Георги Бенковски, Панайот
Хитов. И повелята: „Свобода или
смърт”.
Удоволствие бе да слушаш
тези младежи как рецитират.
Външен човек не би повярвал, че
са от социалния дом. Въстаническите дрехи на рецитаторите са
ушити от терапевтите Гергана
Андонова, Станка Милева, Пенка
Крълева. Директорът г-н Колев
награди рецитаторите с тридневна екскурзия до Истанбул –
Турция. Самодейният им колектив ще пътува за Унгария...
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***Във връзка Великденските празници, социалният дом
посрещна дарители от Германска християнска баптистка
църква с представител от Сливен Генка Иванова. Те подариха
на домуващите дрехи, хранителни продукти, сокове и алуминиеви радиатори. Гостите
изнесоха пред потребителите
Великденски концерт.
*** На 22 март членовете
от клуба на хората с увреждания „Вяра, Надежда и Любов”
посетиха клуб на пенсионера
„Христо Ботев” от кв. Козарево. Посрещнаха заедно пролетта. Още от вратата жени,
облечени в народни носии, ни посрещнаха с голяма питка, сол и
ухаещи зюмбюли. Председателката на пенсионерския клуб г-жа
Паунка Славова откри празника
с чудесни слова за пролетта. Г-н
Колев – председател на хората с
увреждания, благодари за радушното посрещане и пожела весел
празник. Певческата група изпълни няколко песни, след което последва кратък рецитал от Илия
Захариев. Слушахме ги в захлас.
След вкусния обяд играхме, пяхме и се веселихме до насита. Така
срещата мина неусетно. Такива
моменти разнообразяват сивото ни ежедневие.
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Европейската
Нена БИВОЛАРСКА
Италианка, хърватка, французойка и австриец ще работят на доброволни начала
с хора с увреждания от Пазарджик. Младежите са в града от два-три месеца, но вече
са наясно със задълженията си и са усвоили
първите думи на български.
“В Пазарджик е първата ми доброволческа служба, казва Микаела, която е завършила лингвистика в родината си. Имах
възможност да избирам между Украйна,
Латвия и България. Да избера България, ми помогна една спътница във влака, която се оказа
българка...”
Микаела няма опит в работата с хора с
увреждания, но смята, че ще се справи със
задълженията си. Още по-уверена в това е
Барбара. Защото в родината си е била ментор на момче с увреждане, което придружавала навсякъде - и в училище, и на разходка. “Избрах да дойда в България, защото ми
хареса проекта и възможността да обогатя
опита си. Пътувала съм много из други страни, но това е първата ми доброволческа работа. Досега съм помагала на едно момче, а сега
трябва да го правя с много едновременно, което
е предизвикателство.”
Докато Барбара вече е завършила университета, на французойката Миуки й
предстои да постъпи във висше училище
наесен. Смята да посвети професионалния
си път на хората с увреждания. “Работата в
Пазарджик е много важна за мен, защото е
своеобразен тест дали съм взела правилния избор. Ако се справя, ако се чувствам полезна
и на мястото си сред тези хора, значи съм
на прав път”. Французойката довери, че избрала България, защото не знаела нищо за
Източна Европа. А най-добрият начин да я
поопознае е да поживее в някоя източноевропейска страна.
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младеж действа...
По-сериозен опит в доброволчеството
има само австриецът Райнхард. Преди да
дойде в Пазарджик вече е бил част от Европейската доброволческа служба в Полша,
където е помагал на възрастни хора. След
като приключи мисията си у нас ще постъпи
в училище за медицински сестри в Австрия.
29-годишният мъж вече е завършил машинно инженерство, следвал е и математика, а
също история и музика.
Младежите са в Пазарджик по програма
“Младежта в действие” към Националния
център “Европейски младежки програми и
инициативи” и по-точно чрез Европейската
доброволческа служба. Работният им ден
е разпределен между Дневния център за
възрастни с увреждания и Комплекса за социални услуги за деца и семейства. В центъра те се включват в заниманията и трудотерапията, но и сервират храната. “Помагат
на живеещите да рисуват керамика, заедно
изработваха и мартенички, поясни Ивайло
Иванов от сдружение “Фокус”, чрез което
доброволците са в Пазарджик. Вече знаят
какво означава този български символ”.
Доброволците чакат времето да се затопли, за да тръгнат на разходки из града с
момичетата и момчетата от центъра. Ще се
включат и в отглеждането на зеленчуци в
оранжерията.Заели са се да популяризират
доброволчеството сред младите хора в града. Вече са се срещнали с ученици от Професионалната гимназия по облекло. Предвиждат подобни срещи и в други училища,
а също и във филиалите на пловдивския
университет и на земеделския колеж. Явно
от това има нужда, защото, с изключение
на Ивайло Иванов, нито един млад човек от
Пазарджик не се е престрашил да бъде доброволец в друга европейска страна. И в момента
от сдружение “Фокус” набират доброволци
за Испания, Полша, Италия, Ирландия...но
желаещи няма.


 
 
Ангел НИКОЛОВ

Вести от
регион Разград

*** Един от най-сериозните
проблеми, разисквани на отчетно-изборното събрание на
Областната организация на
БЧК в Разград, е високият относителен дял на хората с увреждания. Досега са регистрирани общо 14 624 възрастни хора
с увреждания – най-много са в
общините Цар Калоян, Самуил
и Лозница.От този факт логично следват и другите остри
проблеми: липсата на транспорт от селата към общинския
център, където обикновено се
изпълняват различните услуги, недостиг на здравни услуги,
изолация от пазара на труда.
Характерна е също социалната
изолация в общността и недостатъчната подкрепа за семействата с хора в неравностойно
положение.
Увеличен е и броят на децата
с увреждания – за областта те
са 408. Най-много са в Разград –
265 деца. Толкова са и децата с
физически увреждания. Те също
са изключително неравнопоставени по отношение на различните услуги и здравната грижа.
Липсват и технически помощни
средства според специфичните
им потребности.
Тези проблеми ще бъдат в
центъра на приетата стратегия на Червенокръстката организация в областта.
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*** За 16 деца с увреждания от
Разград ще бъде разкрит Дневен
център и Център за настаняване
от семеен тип. Базата и специалистите са налице. Ще бъде разкрит и
Център за социална рехабилитация
и интеграция на хора с увреждания
с капацитет за 15 потребители,
чрез преустройството на дома в с.
Хърсово, община Самуил.
***Домът в с. Просторно вече се
преструктурира – разкрито е защитено жилище за младежи с увреждания с капацитет за 6 души.
По проект на община Разград е предвидено изграждане на два центъра
за настаняване от семеен тип за 8
деца с увреждания. За лежащо болните 4 деца ще бъдат ръзкрити нови
услуги. Предстои обучение на пресонала, който ще се грижи специално
за храненето им по особен метод, заимстван от чужбина – чрез мимики,
жестове и звуци. След време те започват да приемат храна с биберон.
В Просторно ще бъдат обособени
и апартаменти. Там засега има настанени 27 деца и още 13, които вече
са навършили 18 години.
***В община Исперих се реализира проект, осигуряваащ 30 работни места за домашни помощници.
В целевата група са хора над 55
годишна възраст и продължително безработни. Те ще се грижат за
възрастни хора с уврежданияя, някои от които лежащо болни.
Преди стартирането на проекта се проведе и трудова борса, на
която присъстваха зам. кметът на
Исперих Турхан Абтулов, представители на Бюрото по труда, други
социални партньори и 35 безработни лица.
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...пазарджишката

не рискува!

“Липсват кандидати дори за краткосрочни пътувания, казва Ивайло Иванов. През
март имаше интересна инициатива за девет дни в Гърция, в която се включиха млади хора от девет страни. А в Пазарджик не
можах да намеря петима младежи, които
да искат да участват в този обмен, при това
абсолютно безплатно. Разбира се, трябваше да владеят английски език, защото той
е работен. Оправдаваха се, че имат лекции,
готвят се за кандидат-студентски изпити,
тук им е добре, студено им е...Това е меко
казано несериозно. За малко повече от година, откакто съществува сдружението, се
убедих, че нашите младежи се страхуват да
поемат риска да станат доброволци. Първото, което ги интересува, е колко пари ще
изкарат. Вярно е, че това е важно, но все
пак става дума за доброволческа работа.

На заетите в нея се осигуряват средства
за наем, храна и джобни. Не печелят пари,
а опит, контакти, приятелства, опознават
други страни...Връстниците ни в другите
европейски държави отдавна са осъзнали
тези предимства”.
Барбара, Микаела, Миуки и Райнхард
подредиха изложба в Младежкия дом, която показа възможностите на Европейската доброволческа служба. Всеки от тях представи
и своята страна. Четиримата доверяват,
че харесват Пазарджик. На Барбара - защото й напомня родното място. Двамата с
Райнхард вече са се записали на уроци по
китара в Младежкия дом, а всички заедно
посещават и занимания по контактна гимнастика. И четиримата ще се включат в репетициите на танцова формация “Хорце”, за
да се учат на български хора...

На 5 май
протестираха
Пеню ПЕНЕВ в Тутракан
ПРОТЕСТИ

Стикери “Недостъпно за инвалиди” поставиха пред сгради без съоръжения
за трудно подвижни хора и ползващи
инвалидни колички в Тутракан членове
на тукашната организация на Съюза на
инвалидите в България.

По този начин те се включиха в Европейския ден за протест на хората с увреждания.
С протестиращите се срещна заместниккметът на Тутраканската община Румяна
Капинчева. Пред журналисти тя заяви, че се
търсят възможности за решаване на съществуващите проблеми и пред община-
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***Основното училище „Св.
Кирил и Методий” в с. Лъвино,
Исперихска ообщина, бе домакин
на работна среща по проблемите
на интегрираното обучение и работата на учителите с деца със
специални образователни потребности, ръководена от директора
Васил Василев. В работата участваха Милена Стоянова и Сезер
Адилова – ръководители на Ресурсния център в Разград, Мирослав
Минков, експерт в Регионалния инспекторат по образование в Разград, Татяна Николова – секретар
на местната комисия за борба с
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Исперих, ресурсни учители от района на общината.
Присъстващите
изслушаха
специални презентации от ресурусни учители и други специалисти и коментираха, че е необходимо да се работи още по-активно
с родителите на децата, да се
решат проблемите с обективното оценяване успеха на децата и
пр.Търсеха се ефективни пътища
за работата и на самите педагози,
които имат да се справят с много
трудности при интегрираното
обучение. Но това е задача, която
е осъществима – бе изводът от работната среща.
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Елена Шопова
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На 5 май
протестираха
в Тутракан

СИЛНАТА СТРАНА НА
НЕЖНИЯ ПОЛ
Болна от множествена
склероза вярва, че ще роди
и отгледа дете

Вокална група
”Шанс”
с награда
Вокалната група при Клуба
на инвалидите в Чирпан откри
Общинския преглед на художествената самодейност в града,
който е част от програмата
„Майски празници на културата” - 2011
Групата се представи в надпреварата за: „Народно пеене”,
„Дуети народно пеене” и „Хумор”
с по две народни песни, с индивидуално изпълнение на Кичка
Танева и деут от Кичка Танева
и Живка Боева. Журито отсъди
второ място в съответните
жанрове на всички участници
на група „Шанс”. Това е пореден
успех за нашите хора, сподели задоволството си от цялостното
представяне на групата председателката на клуба Валентина
Борисова и подчерта,че през 2010
г. на фестивала в Перник
същата група е
получила бронзов медал. Отсега ВГ „Шанс”
е в подготовка
за следващите
си изяви – и го
прави със завидна амбиция
и дух.

ЛИЧНОСТИ

Дори прикована в
инвалидна количка, Мария
не спира
да повтаря: “Бог винаги
е бил с мен!”
вярвал, че е просто преуморена от
снощния купон. Завел я на ортопед,
като си мислел, че има травма. Леканикално е усещането, когато
рят обаче веднага се досетил какво
чуеш изнемощяла жена, досе случва с младата жена и ги пратил
толкова съсипана от тежко
при невролог. Ядрено-магнитният резаболяване, че да не може да вдигне
зонанс показал страшната диагноза:
крак, без да го придържа с треперемножествена склероза.
щите си ръце, да
Наложило
казва: “Вярвам, че
се Мария да
Мария
Ангелова
е
убедена,
че
ще създам семейболестта й е само едно изпи- се прибере в
ство, ще родя и ще
България,
заотгледам дете!”. Не
тание. Колкото и да е голямо, щото тук имала
“мечтая”, а “вярвам”! краят му ще дойде. “Бог винаги
здравно осигуИзречено с найми е помагал!”, с усмивка под- ряване и можеубедителния тон на
ла да се лекучертава болната жена
света!
ва по-евтино.
Жената носи биВърнала се в
блейското име Мария. Мария Ангелородното си село Росен и заживяла
ва. Тя е живото доказателство, че нежс близките си. Те се постарали да й
ната половина от човечеството може
помогнат, доколкото им позволява
да бъде по-силна, отколкото човек
сиромашията. Но тя така и не ги остаби предположил. Драмата й започва
вила да я гледат като болник. Сама
преди 7 години...
си перяла и плакнела дрехите - само
30-я си рожден ден Мария отпразмолела майка си да ги простре, защонувала в дискотека с приятеля си то не можела да стане, за да достигне
македонец, с когото тогава живеела
простора. Сама се грижела за себе си
на семейни начала. На следващата
и се обслужвала, дори вършела по
сутрин не могла да стане от леглото.
нещичко в домакинството. Сама усеМъжът до нея се притеснил, не й потила, че настъпва моментът, когато
Нена БИВОЛАРСКА

та вече има необходимите съоръжения.
Оказва се и финансова подкрепа на клуба
на инвалидите в града.
Според регионалниякоординатор на
силистренската организация на Съюза на
инвалидите в България Христо Стойчев
Законът за интеграция на хората с увреждания задължава всички общини в България да осигурят достъп на такива хора, но
не навсякъде това изискване се спазва и
се разрешава осъществяване на проекти
без осигурен достъп. “Това може да доведе и до извода, че към хората с увреждания в областта се прилага дискриминация” - смята Христо Стойчев.Той обърна
внимание, че има и други нормативни
документи да не се допуска ново строителство и реконструкция на обществени
сгради, търговски обекти и транспортна
инфраструктура без осигурен достъп за
инвалидни колички и трудно подвижни
хора. „Недостатъчната информираност на
хората с увреждания за техните права и за
възможностите, които им дава съществуващата законодателна уредба, е един от
сериозните проблеми за решаване” подчерта г-н Стойчев.

У

СИЛНАТА СТРАНА...
заради влошаване на състоянието й
ще бъде в тежест на близките си, затова подала молба да бъде настанена
в Защитеното жилище за възрастни с
увреждания, където живее и досега.
На 37 години тя говори по-мъдро
от двойно по-възрастни хора, на които обаче по-малко е минало през главите. Дори за проблемите си споделя
с невероятен оптимизъм. Признава,
че болестта при нея прогресира изключително бързо, но добавя, че животът е битка и че смята да я спечели.
Признава, че мускулите й са прекалено атрофирали и вече не може да
пази равновесие, но после допълва,
че ще дойде ден, когато пак
ще стане и ще ходи сама.
И ще бъде пълноценна
съпруга и майка. Отчаяно се нуждае да
се грижи за някого и
да му отдаде цялата си
обич, макар в момента
самата тя да има нужда от
грижи и помощ.
“Доста закъснях с намерението да
си родя дете”, съжалява Мария. Жената в нея не говори, а крещи и търси
начин да покаже себе си. Бори се с желанието да се види с любимия човек и
не иска той да я види слаба и безпомощна. Редно би било да усеща в половинката си опора... Нашенката разказва, че той я чака, не се е оженил.
Понякога дълго не се обажда, после
упорито я търси. Не се отказва от нея.
Мария се чувства добре в защитеното жилище. Сприятелила се е и с
настанените там нейни сестри и братя
по съдба, и с персонала. Вече две години те са нейното семейство, макар
истинските й роднини да не са я изо-

ставили. Те често я навестяват в новия й дом. Повече не
могат да й предложат, защото
всеки има задължения в собственото си семейство. Тя и не иска
повече от тях.
Жената подчертава, че след като
болестта не я е убила, непременно
ще я направи по-силна. В битката човек се калява, а когато води битка за
най-скъпото си - живота, уроците се
запомнят за цял живот. И макар приятелят й да е заможен, тя е разбрала,
че не това е най-важното. С всичките
си пари и усилия той не успял да я
излекува, колкото и да искал. После
представителят на силния пол вдигнал ръце и се отдал на работата си,
за да понесе по-леко зловещата
истина. А силната му нежна половинка не се отказва. Смята, че, ако се
остави на течението,
то ще я понесе в пропаст, откъдето излизане няма.
Мария вярва, че преди
Бог да я прибере при себе си,
ще се намери достатъчно ефикасно
лечение на множествената склероза.
Никога не е позволявала на черни
мисли да разсеят убеждението й, че
ще стане така. Още като се прибрала
от Македония, една сутрин я споходил вълшебен сън. Сънувала, че седи
на красива поляна. При нея дошъл
възрастен мъж, който външно приличал на кукла. Уж имал кожа, но не била
съвсем като истинска. Бил облечен в
бели дрехи и летял. Той й казал, че й
предстои голямо изпитание, но трябва да го премине. И че няма винаги да
е такава, каквато е в момента. Затова
болната жена търпеливо и с усмивка
чака края на изпитанието. Убедена е,
че той не е далеч.

Пети юбилеен републиканаски
многожанров фестивал на
хората с увреждания

Организиран от Съюза на инвалидите в България, НЧ „Просвета” – кв.
Църква, АЛИЗ – Перник, организация на СИБ – кв. Църква
Във фестивала могат да участват
чете или декламира собствено призведевсички лица с увреждания с изявен тание до 3 мин. Творбите трябва да се излант в областта на популярната музика
пратят до 10.06.2011 г.
(стари градски и народни песни), танци,
За участниците от чужбина - всички
собствени литературни творби, занаяти
се изявяват ня своя език. Литературнии други, които са класирани до трето мяте творби трябва да се изпратяат до
сто на регионални фестивали.
10.06.2011 г. – с оглед на необходимото
Участниците ще бъдат разделени на
време за превод.
три възрастови групи:
Заявки за участие ще се приемат до
а/ до 18 години; б/ до 35 годи10.06.2011 г. на адрес:
ни; в/ над 35 години.
Перник 2308 кв. Църква
Регламент
Изисквания към участнициКлуб на инвалидите –
те в музикалния жанр:
СИБ
за участие
а/ за групови изяви (до 12 чоВ заявките трябва да се
века) - две песни – общо 7 мин.
впишат:
б/ за индивидуални – дует или трио –
Трите имена, възрастта и ТЕЛКедна песен.
решението на всеки участник
Участниците подсигуряват сами муИмената на творбите, с кито ще се
зикалния съпровод. Не се допуска плейбек
представят.
–само жива музика или сингбек. Дпускаме
Коя дата се избира за представянето –
от група само по две индивидуални изпъ9 или 10 юли 2011 г. Организаторите при
лнения.
възможност ще се съобразят със заявениИзисквания за танцов състав: по два
те предпочитания.
танца (до 12 човека) – общо 4 мин. С подПосочете телефони и адрес за обратна
сигурен съпровод.
връзка.
Изисквания към художествения и занаЗаявките си изпратете до 10.06.2011
ятячийския жанр: всеки художник или заг. на горепосочения адрес и на телфони:
наятчия може да представи до 10 творби.
076/69 07 35; 076/ 69 06 73;
Литература: участникът може да
0894/ 764 790; 0898/ 483 409

Запозна

йте се!

Запозн
Казвам
айте с
се Юмгюсюн
е! Запоз
найте
Шевкетова Арифова, имам втора
група инвалидност и съм на 41 години. Живея сама,
от нашето село няма автобуси нито до Попово, нито до Разград и
емного трудно човек да си намери приятели! Затова ще ми бъде много
приятно, ако някой иска да се запознаем, да си пишем, да споделяме...
Адресът ми е: село Тръстика 7835, община Попово.

найт
е се!
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ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Списанието е приемник на в. “Кураж”
София 1000, ул. “Христо Белчев” №8, тел. 981 56 38
udpb@abv.bg; kuraj@abv.bg
www.disability-bg.org

Главен редактор
Петя Митева
Консултант графичен дизайн
Антоанета Денебукова
Ръкописи и снимки не се връщат

Ще има ли промяна
в учебниците по
история за първото
честване
на 24 май?

24 май

На 22 май 1813 г.арменският етнограф
Минас Пъжъшкян пристига в Шумен.
Български чорбаджия го води на театрално представление, което Пъжъшкян
впоследствие подробно описва в бележките си.
„Неговият домакин му обяснява защо на
гръцки се изпълнява тази сценка - защото гърците не разрешават да се говори
за празника, на който е посветено това

тържество. И той обяснява, че това е в
чест на празника на българската писменост”, каза Мария Георгиева от Регионален исторически музей.
Бележките на Пъжъшкян са открити
преди 30 години. Оттогава до днес се
изписват поредица от публикации, че
именно в Шумен за първи път се чества
Деня на славянската писменост, и то още
през 1813 г. В учебниците по история
обаче е записано друго.
На кръгла маса през юни в Шумен,
историци ще обсъждат трябва ли да
бележките на Пъжъшкян да доведат до
промяна в учебният материал по история и в енциклопедиите. Педагозите са
категорични, че новите данни трябва да
влязат в учебниците по история.

Какво беше
посланието им?

Толерантност
към различието...

Мечките - над 120, всяка с височина 2
метра, които стояха повече от месец
в центъра на София и радваха деца и
възрастни - представляваха държавите, признати от ООН.

Така, стоящи миролюбиво „ръка за ръка“,
те призовават към толерантност и разбирателство между народи, култури и
религии. „Да се опознаем по-добре, за да се
разбираме по-добре, да си имаме доверие и
да живеем по-добре заедно.“

Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост

