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Възрастта на
мъдростта

Спомняте ли си тази приказка от детството, дето в едно царство
свършило житото и царят заповядал да се избият всички възрастни хора –
за да се спести от хляба. Само един човек не убил баща си, а го скрил добре и
всеки ден му носел да яде. Баща му забелязал колко угрижен е младежът и го
разпитал за причината. Като разбрал каква е работата, поръчал на сина
си: „Иди при царя и му кажи хората му да разровят всички мравуняци – там
има събрани много житни зрънца – да ги вземат и да ги засеят”. Така направил синът му, царят го послушал, но поискал да узнае кой му е дал този мъдър
съвет. И младият човек ще не ще му открил тайната си. Оттогава до днес
в това царство възрастните хора били на почит и уважение…
А как е в нашето „царство”?

Правителството даде съгласието си България
да участва в 2012 - Европейска година на активния
живот на възрастните хора
и солидарността между поколенията
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията има за цел повишаване на общата осведоменост за положителните страни на активния живот на
възрастните хора, стимулиране на дебат и обмен на информация
между държавите-членки и заинтересованите страни на всички равнища с цел разработване на иновативни решения, политики и стратегии както и преодоляване на стереотипите, свързани с възрастта.
Застаряването на населението е процес с дълбоки последици за икономиката, пазара на труда и социалните системи. То засяга всички аспекти
на икономическия и социалния живот на страната. Нарастващият дял на
възрастното население на първо място ще доведе до по-големи разходи
в сферата на публичните финанси по отношение на пазара на труда, разходи за пенсии и дългосрочни грижи, социално-осигурителната система,
системата за социално подпомагане, здравеопазване, образование и др.
Да се надяваме, че и нашето „царство” ще намери своите зрънца жито
и няма да позволи да се противопоставят млади и стари, да се настройва
обществото ни срещу възрастните и особено срещу хората с увреждания,
сред които една голяма част са пак възрастни...
Ето, в този брой – и със сигурност и в следващите – ще разказваме за личности, натрупали не само години и болести на гърба си, но и много, много
мъдрост, без която в сърцата на младите хора и на цялото общество би
останала голяма празнина. Възрастните имат нужда не само от хляб, а и
от обич, от уважение, от подкрепа. Нека да запомнят с добро 2012-та!

4

брой 1
януари 2012

тема на броя


 
 
Отглас от честванията на
Международния ден на
хората с увреждания
и Коледа

с. Бараково
Лалка ИВАНОВА
По повод 3 декември в клуба
с. Бараково се проведе среща
на членовете на организацията на СИБ с председателя на
РО на СИБ - Западен регион
Георги Георгиев и зам. председателя Анита Тараланска.
Обстановката беше приятна, а разговорът задушевен и
полезен.
Вълнуващ момент беше
връчването на награди на
Верка Иванова и Иван Панайотов – признание за техния
талант и творчество. Те са
лауреати на V-тия Многожанров фестивал на хората
с увреждания в Перник - кв.
Църква. Верка Иванова участва с уникални сувенири, изработени от естествени материали и с поезия. През 2010
г. стана факт издаването на
стихосбирката й „Небесно
спасение”. Иван Панайотов е
самоук дърворезбар с прекрасни пана, издал е и „Епиграми”
– творби, достойни за големите отличия, които получиха.
Клубът в с. Бараково е отворен към проблемите на
хората с увреждания и управителният съвет всячески
съдейства за тяхното решаване. Председателят на организацията Ружка Недева
беше делегат и на VІІ конгрес
на СИБ през ноември 2011 г.

На 12 януари Президентът
на РБ Георги Първанов се
срещна с представители на
организациите на хора с
увреждания. Той награди
Председателя на СИБ
Красимир Коцев
с Почетния знак на
Президента.

СБЪДНАТА КОЛЕДНА ПРИКАЗКА
Елена ШОПОВА

За 61-годишният Делчо Стефанов от с.
Воловарово, Чирпанско, Дядо Коледа тази
година донесе неочаквани подаръци - доставка на хляб и топла храна в дома му всеки
божи ден от Домашния социален патронаж
в Чирпан и отпусната помощ за отопление все неща от първа необходимост, без които
животът му би бил невъзможен в неговото
състояние на призната инвалидност 95% .
Делчо Стефанов е единственият регистриран жител на близкото до града село
Воловарово. Живее сам, досега никога не е
напускал родния си дом. През лятото идвали
от града и околните села неколцина хора на
виличките си и обработвали ниви и дворни
места, но през останалото време на годината единствен той населявал селото. Допреди
няколко месеца сам се грижел за битието
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Велико Търново

си - имал десетина козички, с които се прехранвал. Нямал все още пенсия - работил
като тракторист, после като водач на фадрома на магистралата, но настъпили промени в
Закона за пенсионирането и не могъл да се
пенсионира според категорията труд...
Преди 2-3 месеца го сполетяла коварна
болест. Наложило се да продаде козичките
си, за да плати за консумативите и петте банки кръв в болницата, където го оперирали.
Вече имал решение на ТЕЛК за инвалидна
пенсия, но все още не е получил пари. По
време на изборите бедстващото положение,
в което се оказал Делчо, било забелязано от
Галина Генова – репортер от местната кабелна телевизия. Тя светкавично организирала
акция за набиране на средства за нуждаещия се Делчо, свързала се с Калинка Димитрова и Радка Горчева - пенсионерки от
клуб „Иван Димов” в Чирпан. Те от своя страна също реагирали адекватно, щото той да
бъде записан своевременно за храна в Социалния патронаж в Чирпан. Събрани са 230
лева дарения, с които на първо време ще си
покрие таксата за храната - коментират със
задоволство пенсионерките. Подали от негово име и молба за помощ за отопление,
която била удовлетворена веднага. Благодарение на приятели на Делчо и горивото
дошло в дома му…
Всеки ден вратата на самотно живеещия
Делчо Стефанов се отвара от добри хора, които му носят топла храна, разменят по някоя
приказка най-вече за здравето му, а той не
може все още да повярва това сън ли е или
сбъдната Коледна приказка!…

Малина МЪГЛОВА
С встъпването си в длъжност новият кмет на Велико
Търново Даниел Панов посети
клуба на хората с увреждания и разговаря с тях по проблемите им. После по повод 3
декември Общинският съвет
осигури зала, в която бяха изложени изделия на членовете
на клуба: плетива, сувенири,
новогодишни картички, украшения за елха, рисунки на младата художничка Даниелка,
стихосбирки на Елда Живкова.
Изложбата бе посетена от
гражданите, а експонатите
се разпродадоха на символични
цени.
За 3 декември отново бе осигурено подходящо помещение
и лично кметът г-н Панов поздрави хората с увреждания.
Поздравление получиха и от
председателя на РО на СИБ
Йотка Вълева. Последва прекрасен концерт. На колегите
си от Велико Търново гостува
вокална група „Надежда” от
Габрово, тя откри празника с
песента, която хората приемат като химн инвалидите.
Всички го запяха със сълъзи на
очи...
На снимката са част от
хората, изработили експонатите за изложбата.
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Пещера и
Полезно
Васка
Чапарова
интересно
Международният ден на хората с увреждания и 20-годишнината от създаването на ОО
на СИБ в Пещера събра на 3 декември в салона на читалище
”Развитие 1873 г.” многобройните членове на клуб ”Оптимист”. Гости на тържеството бяха Анастасия Младенова
– Председател на Общинския
съвет и Стефан Балабанов –
Зам. кмет на общината, Марина Гемджиян – Изп.директор
на Дирекция ” Социално подпомагане”.
Приветствено слово и доклад по повод юбилея изнесе
Дафинка Василева – зам. председател на организацията.Общинската организация е създадена на 26.11.1991 год.с общо 27
члена. Първият председател е
била Люба Наздрачева, а след
това начело на организацията застават последователно
Петър Пандов, Георги Лазаров,
Георги Павлов, Андон Андонов,
Гюлшен Байрактарова. Сега
председател е Гроздена Терзиева
- с много любов и всеотдайност
тя ръководи организацията,
вече наброяваща вече 480 души.
С всяка изминала година организацията укрепва и обогатява своята дейност, засилват се
връзките с Дирекция ”Социално подпомагане”, с Бюрото по
труда, с читалище ”Развитие
1873”, с общинската администрация и другите обществено-политически организации,

ВИЗИТКА
Ружди Халил Халил
На 56 години съм. През 1980 г. при трудова злополука в ДМП „Черно море” получих фрактура на дясната подбедрена кост,
наложи се метална остеосинтеза, сменена
през 1985 г. На следващата година получих
още заболявания и усложнения, последва
ампутация на лявото бедро. Пръстите на
дясното ми ходило също са ампутирани...
Инвалидизиран съм с почти 95 на сто
загубена работоспособност, но без чужда
помощ. Придвижвам се с две патерици и
до магазина – с обикновена количка. Пенсията ми е за прослужено време и старост
и социална. Живея сам и с много икономии засега се справям, но бъдещето ме
плаши...
Членувам в дружеството на хората с
увреждания в с. Черно море, Бургаски регион и при неообходимост търся тяхната
помощ. Благодарен съм им, че ме посещават. И на всички пожелавам здраве и спокойствие през Новата 2012 година!
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„Хората са далеч от
нашите проблеми”
Защо така
мисли
65-годишната
Елена Панева
от Чирпан,
която е инвалид I-група с
чужда помощ
с диагноза
мускулна
дистрофия?
Елена е интелигентна жена, с висше образование по мебелно производство, задочно завършила и педагогическа специалност, практикувала и като преподавател
в СПТУ”Владимир Кацаров” във Велинград.
Заболяването получила на 24 години след
раждането на първия си син. Решила се да
роди и второ дете и то било пак син. Всички
се чудели на куража й, но днес тя не съжалява, защото именно на малкия си син може
да разчита повече, макар да живее със семейството си в Пловдив. След като седнала
в инвалидната си количка, се притеснявала
от любопитните погледи на хората, но това
вече е минал етап. Пък и хората свикнали
с нейното присъствие по улиците на града,
по алеите на парка и по разни институции в
града, където има направени подходи за инвалиди – понякога заети от паркирани коли...
„Затова говорим, че хората не ни разбират”,
вълнува се тя ! Друг болезнен проблем за нея
е снабдяването с лекарства. Ползвала едно и
била доволна, но спрели производството му,
сменили го с друго, което се оказва неефективно за нея. Не се подхожда справедливо и
при категоризацията на решенията за инвалиди. „Нагласените решения” са очевадни и
това хвърля в смут именно тези, които наистина трябва да попаднат в адекватната на
заболяването им група инвалидност...


 
 
работи се за улесняване и разнообразяване живота на хората с увреждания.Пещерската
общественост и членовете на
клуба се гордеят с постиженията на певческа група ”Горска
теменуга” с ръководител Рашко Тилев и групата за художествено слово.
Много са приятелите и спонсорите на клуб ”Оптимист”:
Винпром Пещера, Община Пещера, ”Гидо ООД”, ”Пасат антени”, Булсат, ”Херакел-ЦРБ,
ДАФ-Транс. Лични дарения са
получени от Георги Карамитрев, Красимира Симеонова,
Стефан Балабанов, братя Ангелови, Бул фарма и др.
Приветствие от името на
общината поднесе г-н Балабанов, който увери присъстващите, че и вбъдеще общината
ще подпомага дейността на
клуба. Прочетени бяха поздравителни адреси от Общинския
съвет,читалище”Развитие
1873” и от председателката
Гроздена Терзиева, която в момента се лекува.
Богата концертна програма
изнесоха певческа група ”Горска
теменуга”, състави от читалището, група за автентичен
фолклор и детска певческа група ”Чучулига” с художествен
ръководител Павел Куцев и
танцова формация с ръководител Елена Баренска.
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Струмяни
Георги ПОПОВ
За Международния ден на
хората с увреждания УС на
„Дружество на хората с увреждания от община Струмяни“- с. Микрево организира
тържествена другарска вечер
в кафе ЕРА Компани. За нас
това е празник, в който споделяме радостта си, че сме
заедно. Ние сме силни духом
и приемаме живота такъв,
какъвто ни е отреден от
съдбата. Обединени в дружество на хора с увреждания,
по-леко преживяваме болката
и страданието. Вярата и надеждата нито за миг не са
ни напускали, защото сме задружни и чувстваме грижата
и обичта на човека до себе си.

„Хората са далеч...”
От две години Елена не може да става от
леглото. За нея се грижи личен асистент по
програмата „Малко шанс от нас - означава
много за вас”. Това е втората поред програма,
в която тя е включена и за което е благодарна на служителите от общинска служба „Социално подпомагане” и Клуба на инвалидите
в Чирпан. Но има голям промеждутък между
две поредни програми. Според Елена трябва да се помисли и за възнаграждението, т.е.
добавките за придружител на инвалидите
първа група - поне да имат размера на минималната работна заплата. Тогава няма да
се изчаква новата програма и нуждаещите
се сами могат да избират най-подходящите
хора. Много често назначените социални
работници излизат в болнични, тогава потърпевши са инвалидите. „Жената, която ми е
придружител, е заслужила моето доверие
- тя е моя съседка и по всяко време на денонощието е на мое разположение” - споделя Елена. Имам още няколко доверени хора,
на които разчитам в трудни ситуации. Друг
проблем поне за нашия град е, че нямаме

Живейте с мечтите си, приятели!

Усетихме подкрепата и на
обществеността в лицето
на кмета на общината г-н
Емил Илиев, спонсор на нашата празнична вечер, кмета на
с. Микрево г-н Ив. Божинов,
директорката на Дирекция
“Социално подпомагане“ г-жа
Ел. Сливкова, читалищното
настоятелство със секретар
М. Александрова, които ни поздравиха с изпълнение на ансамбъла и Поздравителен адрес

Цанка ОДАЖИЙСКА
Традиция е в организацията на СИБ в Габрово в края на годината да уважи своите
членове, навършили кръгли годишнини. А
те са 25 души, празнично облечени и развълнувани, закичени със здравец. В средата
на дългата маса отговорничката на секция
„Бит и култура” Радка Бойновска е поставила
голяма погача, замесена с много обич и уважение. Подредени са и певиците от вокална
група „Надежда”. Пенка Гатева, отговорничка
на състава, открива тържеството и първата
песен е за 85-годишните Пенка Велчева и
Пенчо Абаджиев. После за всяка възрастова
група са изречени мили думи и изпълнени
специални песни. На най-младата юбилярка
Минка Тодорова лично председателят на ор-
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достъп до културните институции. В града
се провеждат много мероприятия, но ние не
можем да ги посещаваме. Времето за мен минава в четене на книги, остана ми този навик
от времето, когато можех да се придвижвам
със собствената си кола - продавах вестници.
Напоследък много ми спори да извезвам гоблени и то - икони. Много от тях съм подарила на хора, доказали истинско благородно
отношение към мене...”
Елена има внук, Константин, тази година ще бъде първокласник. Няма да може да
го изпрати, но ще го поздрави, когато баща
му го доведе, хвали се тя, защото е доживяла този хубав момент в своя живот. „Научих
се да мисля философски, старая се да живея
пълноценно, доколкото силите ми позволяват, научих и за списание „Кураж”, което събуди любопитството ми...”
Вече 40 години Елена е доказала, че и с такова коварно заболяване като нейното може
да се живее, стига човек да е наясно със себе
си, с нагласите на обществото към хората
като тях и да вярва, че всеки ден е отвоювана
територия на духа, помагащ им да вървят с
достойнство към своята Голгота.
ганизацията Васил Грънчаров поднася огромен букет – както и на всички останали цветя
и подаръци.

Следват и много поздравленвия от Виолета Павлова – управителка на ДЦ за стари
хора, има и дори специално стихотворение,
което разплаква много от възрастните хора.
После всички се черпят и си пожелават още
дълги години здраве.


 
 
с пожелание да мислим винаги
позитивно, за да бъде живота ни по-лек и пълноценен.
Празничната вечер ни донесе весело настроение и много приятни изживявания.

Гурково
Минчо САРАМИНЕВ
Макар че сме сравнително
нова структура на СИБ и ние
за пореден път се събрахме да
отбележим нашия Международен ден. Организаторите,
начело с председателката
Ваня Амзова и уредничката
на може би най-хубавия клуб
в нашия регион Денка Хараланова, се бяха постарали
много, за да подготвят празника ни перфектно, въпреки оскъдните средства. На
тържеството гости ни бяха
кметът на Гурково инж. Бонев и председателят на Общинския съвет д-р Дончева,
имаше представители и на
други институции и обществеността в града. Г-жа Амзова прочете поздравителни
адреси от ръководството на
РО на СИБ и от Общинския
съвет. Продълъжихме с много
музика и песни.
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Търговище

Гости
на конгреса
Екатерина
НАКОВА
През декември има много празници, на които е
редно семейства и приятели, близки и колеги да се
съберат и поне за няколко
часа да забравят за ежедневните неприятности и
проблеми. Това направиха
на 21 декември членовете
на местната структура
на Съюза на инвалидите в
Търговище.
Повече от 30 души се
събраха в украсената зала
на клуба, за да отпразнуват заедно Коледните и Новогодишните празници. Те
бяха поздравени от председателя на РО на СИБ Пепа
Маринова. Музикален поздрав към съратниците по
съдба отправи Дана Стоилова, а разбира се имаше и
подаръци...
Няколко часа членовете
на организацията в Търговище си говориха, смяха се и
се наричаха за повече здраве
и усмивки през идната година. Част от тях едва
тогава видяха за първи път
отремонтираната и обновена зала на клуба. Сега вече
тя е газифицирана, пребоядисана, с окачен таван и
пердета за уют. Газификацията на клуба е направена
от общината - както обеща кметът Красимир Мирев в края на април. Тогава
той разговаря за нуждите
на местната организация

ДОСТОЕН ЖИВОТ
Делчо МАТЕЕВ

70-годишната Маргарита Денчева
от Лом продължава да се бори
с трудностите, но не се предава
През 1941 година в
семейството на Ваца и
Георги Денчеви от врачанското село Крушовица
проплакало
дългоочакваното дете. Щастливите
родители му дали име на
цвете – Маргарита. Тя растяла весело и безгрижно,
обградена с голяма любов.
Тръгнала на училище и за радост на всички носела само отлични бележки. Особено
щастлив бил татко й. Щастието обаче било за
кратко. На десетгодишна възраст Маргарита
се разболяла от менингит и, въпреки борбата на лекарите, загубила напълно слуха си.
Само малкото момиченце знае какво е било
на душата му, когато разбрало, че повече
никога няма да чуе гласа на родителите си,
на учителите, смеха на другарчетата си, песента на птиците... Изненаданите и изплашени деца, обаче, не само че не се отчуждили
Иван Цветков от с. Ловни долСевлиевско (правият в средата) отпразнува своята 80-годишнина сред новите си
приятели в Център «Св. Георги» в Поморие. Нека младежкият му дух да го крепи
до дълбоки старани! (Ц.О.)
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от нея, но организирали дежурства, за да й
оказват помощ при подготовка на уроците.
Така Маргарита завършва с отличие началното си образование и се записва в гр.
Кнежа. Сяда на първия чин и по устните на
учителите разбира казаното от тях. И тук
всички й помагат. Завършва и средното си
образование с отличие. Този необикновен
случай привлякъл вниманието на журналисти и те пишат за нея във вестниците. Така я
откриват и от Съюза на глухите в България и
я привличат в своите редици.
В продължение на 4 години работи в Районното дружество на глухите в Плевен като
библиотекарка. Наред с това е ръководителка на читателски кръжок, основава театрална трупа, активна състезателка по професионално ориентиране и е една от първите
нечуващи жени в шахмата. Премества се в
Лом и тук създава туристическата секция на
глухите. Работи като управител на общежитие, началник “Пластмасов” цех и началник
склад за готова продукция. Едновременно с
това задочно завършва Икономическия техникум в Монтана и почти двадесет години
работи като счетоводител до пенсионирането си. Свързва живота си с професионалния
рибар Иван Петров /Дринго/. Раждат им се
син и дъщеря, построяват си красива къща
на брега на Дунава, децата създават семейства и ги даряват с най-хубавото нещо на
света – двете внучета Силвия и Иван.
Щастлив съм, че се запознах и работих с
тази жена. Ходил съм в тях и - да ме извинят
професионалните готвачи - нейните вкусни
манджи от риба никъде не съм срещал. В
двора тя поддържаше красива цветна градинка, отглеждаше и различни зеленчуци.
Днес Маргарита е сама. Децата са в Испания, съпругът й е с тежка деменция и
е в старчески дом от една година. Освен,
че не чува, Маргарита има заболяване
и на долните крайници и стига само до
пощенската кутия да вземе вестниците.
Свикнала от дете с трудностите, продължава да се бори и не се оплаква.


 
 
с председателите на СИБ
Красимир Коцев и на КРК
Георги Георгиев, както и с
тогавашния председател
на РО на СИБ Лиляна Христова и настоящия Пепа
Маринова. И в студените
месеци вече хората с увреждания в Търговище имат
къде да постоят и да поговорят, без да им е студено.
Не е маловажна ролята на
членовете на Организацията на Съюза на глухите
в града в освежаването на
помещението. Те са извършили основната работа,
а също и подарили окачен
таван за залата. Всички
признават сега, че помещението е по-топло и приятно и с удоволствие прекарват по няколко часа там в
раздумки. Но има какво още
да се желае. Сега те търсят
спонсор, за да могат да обособят и санитарния възел
за хора с увреждания.
В края на събирането
Пепа Маринова отново
отправи пожелание към
хората - да се радват на
уважение от страна на обществото и за повече срещи през Новата година и
повече късмет.
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Трявна
Веска НЕДЕВА

Повод за равносметка на
изминалата година ни даде
3 декември, който напомня
и на обществото, че нас ни
има, че сме част от него, че
всекидневно се борим за достойно място в живота. И
че ние, хората с увреждания
от организацията на СИБ
в Трявна, сме успели, имаме
много доказателства в изминалата вече 2011 година.
Лични и национални празници преживяхме заедно, а
жените от фолклорната
група „Ралица” положиха
много труд, за да се представят добре в различните
фестивали.
Участвахме в „Еврофолк”
във Велико Търново, в нашия фестивал в Перниккв. Църква, в Черноморския
събор „Еврофолк 2011” в
Приморско, в Тревненския
фолклорен фестивал, който
се провежда за трета година. Отвсякъде се връщахме
с дипломи за първо място
или за достойно представяне. Благодарни сме на нашите спомоществуватели
и на кмета на общината за
осигурената възможност за
тези участия. Благодарни
сме и на жените от фолклорната група!

Картината
на любовта и
семейния дълг
Елена Шопова

Покрай изявите на самоукия чирпански художник Костадин Събев в последните години
се оформи определен интерес към него и неговото творчество. Обаче малцина са тези,
които пожелаха да видят как този достолепен
възрастен мъж разпределя силите си за рисуване на портрети и задълженията му в семейството. Съпругата му Флора има заболяване на сърдечно-съдовата системата и през
2005 година е инвалидизирана. В момента е
почти на легло, защото долните й крайници
са обездвижени. Полиартритът я поставя в
инвалидна количка. Сега е напълно зависима
от грижите на своя съпруг...

Бай Коста прекарва преди време инсулт и
оттогава не се чувства бодър както преди, но
продължава да се грижи за болната си съпруга и да рисува от сърце неповторимата картина на семейната любов и отговорност...И благодарение на това свое хоби става известен
в града и в региона, а напоследък и в цялата
страна, дори в Европа...
Интересна е неговата житейска и творческа биография. Завършва с отличие вечерно
професионално училище и кандидатства в
Художествената академия в София. Понеже
бил член на опозиционния Земеделски младежки съюз „Петър Сърбински”, не му дават
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бележка за висшето учебно заведение. И той
замисля да емигрира в „свободния свят”. Не
успява и плаща за това висока цена. Осъден
е на 10 години затвор, от които близо 5 излежава в лагерите на остров Белене. Любовта
му към рисуването не угасва и там рисува с
подръчни средства, въпреки трудните условия на живот в лагера. И досега пази писмата,
в който моли родителите си да му изпратят
боички и листове за рисуване... След излизането му от лагера създава семейство, работи
на каменна кариера, изкопчия, чугунолеяр,
миньор и продължава да рисува в своето
малко ателие. Изрисувал е близки, приятели,
подарява портрети и това му доставя удоволствие, защото дал обет: ако някой ден
има успех в изобразителното изкуство, да не
взема пари за труда си. Започва колекция от
портрети на чирпанските възрожденци, на
чирпанските кметове, на Почетните граждани на Чирпан, на участниците в Национално-освободителните борби на България и на
българските горяни.
Така нарисуваните от него портрети
надхвърлят 250. Рамкира ги и ги подарява
на институциите в Чирпан. С тези портрети
прави многобройни самостоятелни изложби
в цялата страна, а в Чирпан - и две юбилейни,
за 70-та и 80-та годишнината от рождението
му.
А през октомври 2010 година Костадин
Събев стъпи и в Европейския парламент в
Брюксел с портретите на горяните. Всичко
било много добре организирано, не крие
вълнението си бай Коста и продължава да
работи, защото получил добро предложение
- копие от оригиналите да бъдат дарени на
Културния фонд на Европарламента, като


 
 
Твърдица

Радка ЗЛАТЕВА

В началото на месец декември хората с увреждания от община Твърдица
отпразнуваха Международния ден на инвалидите. На
празника присъстваха и потребители от социалния
дом. Йови Колев – председател на общинската организация на СИБ - поздрави
всички с празника. Той отбеляза, че днес на хората с
увреждания се гледа с други
очи и се полагат повече грижи за тях.
Потребителите на социални услуги от Социален
дом Твърдица ни поздравиха
с няколко песни със съпровод
на акордеон от Дяко Калчев. Слушахме ги и им се
радвахме от сърце. Домакините също пяха, рецитираха, казваха хуморески.
А на 17.12.2011 г. в социалния дом пристигнаха
певческата група „Романс”
и танцовите състави на
читалище „Св.Св.Кирил и
Методий” - Твърдица, за да
изнесат концерт пред настанените в дома мъже .
Голямата зала бе празнично украсена с коледни
венци, гирлянди и голяма
елха. Концертът бе открит от младежки танцов
състав с ръководител Иван
Вълчев. Група „Романс” по-
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Твърдица
здрави присъстващите с
три песни. Най-малкият
участник - член на школата „Пеещи струни” - с ръко-

водител Митко ИвановГеорги Георгиев на 9 години
изпълни няколко песни на
гъдулка. Групата от клуб за
народни танци също се изяви. Димитър Васков изпя
две народни песни. Всички
изпълнения бяха посрещнати с бурни аплодисменти
от потребителите.
Концертът бе закрит от
младежкия танцов състав.
Непринудено един от потребителите - Николай
Божков застана в средата
на залата и каза: ”Благодаря ви за хубавия концерт.
Почуствахме се истински
хора, ние потребителите
от Дома. Благодаря Ви, че
бяхте с нас !

Картината...
доказателство за организираното съпротивително движение срещу тоталитаризма в
България. Със собствени средства Костадин
Събев издава и автобиографичната книга
„Един живот за всичко и за всички” с редактор неговия приятел от годините, прекарани
в Белене - писателят и екс-депутатът Петко
Огойски. Като венец в неговата творческа
дейност остава книгата му „Албумен справочник с биографични данни и портрети на Министър-Председателите на Третата Българска
държава 1878-2010 година”. И на Ванга е нарисувал портрета бай Коста, защото са в родствени отношения по линия на съпругата му...
Но ще трябва да се поинтересува повече
и от програмите, предлагащи по-добро обгрижване на хората в положението на Флора.
Тя го заслужава, винаги безотказно го е подкрепяла в любимото му хоби и обществената
му ангажираност, с благодарност споделя самоукият художник от Чирпан. Защото все пак
най-скъпата му картина е тази на любовта и
семейния дълг.

На своя 81-и рожден ден някогашаният
миньор Кузман Кузманов от с. Медковец
дари 100 лв. за клуба на хората с увреждания. С тях бе купена нова кафе-машина за
клуба.
Благодарни сме за жеста на г-н Кузманов
и му желаем здраве и дълголетие - казаха
членовете на организацията в Медковец!
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Две нови процедури в подкрепа на хората с
увреждания ще се реализират през 2012 г.
Пею ПЕЕВ
На заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” Агенцията за социално подпомагане предложи две
нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одобрените процедури предстои да се реализират през 2012 г.
Първата от тях, наречена „Съпричастност”, е насочена към национално
представителни организации на и за хора с увреждания. Общият бюджет на
схемата е 5 000 000 лв., като минималният и максималният размер на помощта са съответно 100 000 лв и 350 000 лв. По нея ще се финансират разходи за
създаване на центрове за подкрепа на хора с увреждания за тяхната трудова
реализация и социалното им включване.
„Помощ в дома” е другата схема, която ще се реализира през 2012 г. Кандидати по нея са общини. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще
бъдат създавани Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в
домашна среда към съществуващите домашни социални патронажи. В рамките на тези центрове ще се предоставят услугите социален асистент, домашен
помощник и личен асистент. Общият бюджет на процедурата е 30 000 000 лв.,
като общините могат да получат - между 80 000 лв. и 250 000 лв. Целта на тази
процедура е да продължи обслужването на нуждаещи се лица в домовете им
след приключване на проектите за предоставяне на споменатите услуги, финансирани до момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .
Освен двете нови процедури Комитетът за наблюдение одобри и увеличение на бюджета на процедура „Алтернативи”, по която се финансира проект
„Подкрепа за достоен живот”. С предоставените допълнително 15 000 000 лв.
ще се гарантира обслужването на включените над 9 000 потребители с наймалко още 6 месеца. По този начин се гарантира и обвързаността на проекта с
предстоящата схема „Помощ в дома”.

Методика за прилагане на отправните точки за оценка
на трайната неработоспособност в проценти
Приложение No 2 към чл.63 ал.3 от Наредба за медицинската
експертиза – ДВ бр. 36 от 14.05. 2010 г.
Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации.
Те имат указателен характер и по тях
трябва да работят органите на експертизата на работоспособността.

Ръководейки се от тях и правейки
сравнение със сродни страдания и
състояния, те ще могат правилно да
определят във всеки отделен случай
степента на трайно намалената работоспособност и няма да допуснат
голямо различие в оценката при
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Методика за прилагане на отправните точки...
приблизително еднакви увреждания.
При ползването на отправните точки
трябва да се има предвид следното:
I. Водеща при определяне степента на намалената работоспособност е
експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.
II. Констатираното заболяване,
стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се
съобразяват със съответната отправна точка от приложение 1 към чл. 63,
ал. 1.
III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните
точки за оценка на трайно намалената работоспособност е посочен отделен процент, но не е посочена такава
комбинация от увреждания, общата
оценка на трайно намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент
по съответната отправна точка и, ако
той не е 100 %, към него се прибавят
от 5 до 20 % от сбора на процентите
на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от общото състояние на освидетелстваното
лице, но не може да бъде по-висок от
най-високия процент за останалите
увреждания.
Първи пример: лицето има 4 увреждания, за които в отправните точки са посочени следните проценти:
50; 10; 10; 10. В този случай при определяне на общия процент към 50 %
не може да се прибави повече от 10 %
от сбора на процентите за останалите
увреждания.

Втори пример: лицето има 5 увреждания, за които в отправните точки
са посочени следните проценти: 40;
30; 20; 15; 10. В този случай към 40 %
може да се прибави максимум до 20 %
от сбора на процентите за останалите
увреждания.
IV. При единични и множествени
увреждания на чифтни органи, когато в приложение 1 към чл. 63, ал. 1
не е предвидена съответна комбинация, крайният процент на намалената
работоспособност се изчислява по
принципа, посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след което се изчислява и крайният процент.
V. Крайният процент на намалената
работоспособност не може да бъде
по-висок от 100. Когато при множествени увреждания едно или две от
тях обуславят 100 % намалена работоспособност, останалите се отразяват в експертното решение, но не се
вземат предвид при изчисляване на
крайния процент.
VI. Увреждания, които не са посочени като отправни точки и не обуславят функционален дефицит или
дефицитът е незначителен, не се вземат предвид при определяне процента на намалената работоспособност.
VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно
за всеки осигурителен риск.
VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука
и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като трудовата
злополука и професионалната болест
са един и същ осигурителен риск.

Извършвам специализиран превоз с микробус 8+1
места, оборудван с платформа за инвалиди.
За връзка: 0889359660
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ!
В брой 10 м.г. прочетохте за мен - Юмгюсюн Шевкетова Арифова. Споделих
болката си с вас, читателите и приятелите на списание „Кураж“. Самотна съм,
имам нужда от подкрепа. Но и аз мога да бъда подкрепа за някого...Мога да
върша много неща - и в градината, и вкъщи, мога да се грижа за някого, ако
приеме да му стана другар в живота. Аз съм дребна и слабичика, на 42 години
съм, имам някаи здравословни проблеми, но мога наистина да бъда добра
домакиня. Искам да се запозная с някого, който е съгласен да сподели живота
си с мен. Да е вярващ човек, да не пуши и пие, да е искрен и честен.
Телефонът ми е: 0893/85 83 36 , с. Тръстика 7835, община Попово

Благодарим ви!
Димитър ДИМИТРОВ

От 21 до 28 ноември група
хора с увреждания и техните
придружители от Лясковец
бяхме на почивка в Център
„Св. Георги” в Поморие. Изключително сме благодарни на
персонала, който ни осигури
прекрасни условия за рехабилитация, за контакти и пътуване. Затова
поздравяваме д-р Сакеларов, рехабилитаторката Табакова, салонната
управителка Гидулова, икономическия директор Урумова и управителката Тодорова. Пожелаваме им много успехи, здраве и лично щастие през
Новата 2012 година!
Цанка ОДАЖИЙСКА

За втори път Център „Св. Георги” в Поморие ни посрещна като
скъпи гости, а не като пациенти.
Вече 6 групи по 20 души от органвизацията на СИБ в Габрово имаха
удоволствието да се лекуват под
контрола на д-р Сакеларов и мед.
сестра Гинева, на рехабилитаторкта Цолова и да прекарат чудесни
дни в центъра и в града, да участват в интересните екскурзии
до Созопол, Несебър и манастира
„Св. Георги”. От името на всички
габровци благодаря и на госпожите Тодорова и Урумова, затова че
се почувствахме техни приятели
и пак ще им гостуваме.
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ВЕСТИ ОТ НЗОК:

УЛЕСНЯВА СЕ ИЗДАВАНЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКА
здравноосигурителна карта

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) ще се издава по облекчена процедура поради факта, че
значително са увеличени дистрибуторските пунктове, в които гражданите ще
подават заявления и ще получават своята ЕЗОК. Това ще става в 276 пощенски
станции на територията на цялата страна, а пълният им списък може да бъде
видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса. Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно намясто в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична
карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат
лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване
за наличие на снимка и подпис върху ЕЗОК, което също ще улесни гражданите.
Запазва се изискването документите да се подават, както и готовите ЕЗОК да се
получават лично или от нотариално упълномощено лице. Срокът за издаване
е 15 дни. ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава
членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна
здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

Националната здравноосигуриНЗОК ЗАПЛАЩА ИЗЦЯЛО
телна каса осигурява изцяло заплаИ БЕЗ УСЛОВНОСТИ
щането за родилната помощ чрез
ЗА РОДИЛНАТА ПОМОЩ
клинична пътека „Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начинът на родоразрешение“. Съгласно
Закона за здравето, чрез отделно предвидени средства НЗОК осигурява и
акушерската помощ за всички здравно неосигурени жени. В клиничната
пътека са включени всички процедури и медикаменти, свързани с родоразрешението и периодите в него, а преценката как то да бъде извършено е само и единствено на лекарите.
НЗОК напомня, че всяко лечебно заведение е длъжно да осигурява спазването на правата на пациента.
ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12-2011 Г.
ВОДОРАВНО: 1. От /Дмитрий/. 3. Коледа. 7. Опак. 9. ЕСПА. 12. Зала. 13. Стан.
14. Ротор. 15. Прадо. 17. АН. 18. Ри. 19. Ро. 20.Ит. 21. Як. 22. Лин. 23. «Ена». 24. КА.
26. Ден. 28.Ма. 29. «Да». 30. Алт. 31. Томе /Михаил/. 33. Вани. 35. Арат. 36. Трик.
37.Мор /Томас/. 38. Идо. 39. Ариец. 42. Декан. 44. Яка. 45. Ара. 46. Ре.
ОТВЕСНО: 1. 0л. 2. «Те». 3. Калориметрия. 4. Окарина. 5. «Деспред». 6. Астронавтика. 7. Озон. 8. Пат. 10. ПАА. 11. Анди. 14. Ракета. 16. Отклик. 21. Як. 25. Ат. 27.
«Норма». 30. Анион. 32. Мaop. 34. Арда. 40. Ек. 41. Цар. 42. Дае. 43. Ер.
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Здравното
министерство
остави около
2600 болни без
ТЕЛК и пенсии
Маргарита СТОЯНОВА
Хората с белоддробни увреждания в областите Габрово, Плевен, Русе, Ловеч и Велико
Търново в края на годината бяха поставени
пред невъзможността да се трудоустроят и
да очакват проблемът им да бъде разрешен в
необозримо бъдеще. При това става въпрос
за хора с над 50 на сто трайно намалена работоспособност, които едва ли биха могли да
останат на работните си места, ако изобщо ги
имат. Причината е, че
Специализираната телк във Велико
Търново за белодробни заболявания,
която обслужваше и болните от другите
четири области, спря да работи.
Както писаха регионалните издания във
Велико Търново, около 2600 болни от пет области останаха без пенсии.
Специализираните ТЕЛК се структурират
към държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и диспансерите. Те
се създават със заповед на директора на
съответната Регионална здравна инспекция, но със задължително съгласуване с
министъра на здравеопазването. ТЕЛК са
структурни звена на лечебните заведения и
върху работата им се отразяват всички техни
финансови, кадрови и други проблеми. След
финансовия срив на великотърновския тубдиспансер спря работа и специализираната
ТЕЛК. Всички лекари са напуснали и диспансера, и комисията. Останала е само сестрата,
която е медицински секретар на комисията.
Но е повече от ясно, тя не може да направи
нищо повече, освен да завежда медицинските преписки. В резултат пациентите, които


 
 
Бургас
Анастасия КРЪСТЕВА

Дружеството на СИБ
от с. Черно море и с. Рудник
беше поканено от бургаската организация, за да отпразнуваме заедно Коледа и
Нова година. Благодарение
на нашия спонсор от м-с
„Черно море” Митко Димитров, който осигури много
неща за почерпка и с това,
което ние си направихме
сами, трапезата ни стана
богата. Не забравихме да
вземем и дрянова суровачка
– за здраве! Посрещнаха ни
председателят Адриан Хаджиев и Стефан Димитров,
в срещата ни участваха и
координаторът Любен Дуганов, и Мариана Станоева
от движението за социални права. Имаше поздравителни слова, имаше томбола, викторина, надпяване,
танци и още много веселие.
Пожелахме си вбъдеще да се
срещаме така и да разнообразяваме живота си.
Габрово
Цанка ОДАЖИЙСКА

На
импровизираната
сцена в Дневния център
за възастни
хора в Габрово са подредени малките
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Габрово
певици от Детска градина
„Явор”, някои от момченцата са облечени като коледари – те подариха на всички,
дошли на организираното
Коледно тържество, ръчно
изработени картички. А
Дядо Коледа и Снежанка
поднесоха на децата торбички с лакомства. Директорката на детската градина Вяра Тихова подчерта,
че е много важно да има уважение между поколенията.
Директорката на Дневния Център Виолета Павлова благодари на всички за
тези красиви моменти, на
персонала - за добрата работа, на сръчните майсторки на красивата изложба,
подредена за празника - за
старанието.Благодари
и
на организацията на СИБ с
председател Васил Грънчаров и на координатора на и
председател на РО на СИБСтефка Рачева за доброто
сътрудничество.
Празникът продължи с
обяд и много музика, песни,
хумор и веселие.

а кц е н т

Здравното...

се нуждаят от решение на ТЕЛК, за да получават дохуд и като трудоустроени, останаха
без средства и в пълна неизвестност. Единственото им спасение се оказа възможността да си взимат неплатени отпуски, ако са на
трудов договор. Както и търпеливо да чакат МЗ да търси решение на проблема след
ескалирането му. Вместо чиновниците да го
предвидят и решат предварително с оглед
финансовите проблеми на тубдиспансера,
които със сигурност не са били тайна.
Директорът на Регионалната здравна инспекция в Габрово д-р Петър Стефанов участва в средата на декември в среща с колегите си от другите области по този проблем
във Велико Търново. Предвид това, че предложението им трябва да бъде утвърдено от
министерството, той се въздържа от информация за това, какво е виждането на здравните власти за решаването на проблема. Все
пак стана ясно, че вероятно пациентите ще
бъдат насочени към други действащи специализирани лекарски комисии от Централна
и Западна Северна България. Предвид факта,
че специализирана ТЕЛК за специфични и неспецифични белодробни заболявания може
да има годишна натовареност 1600 случая и
това е нормативно определено, не може да
се прогнозира колко ще трябва да чакат хората от петте немалки области. Възможно е
МЗ да реши друго, но на този етап това изглежда най-лесното и бързо решение. Засега
не се коментира откриване на нова ТЕЛК в Габрово, където в здравната карта на областта
съществува специализирана болница за активно лечение на белодробни болести с 90
легла за активно лечение и 30 за долекуване,
както и Детска специализирана болница за
продължително лечение на белодробни болести в Трявна с 60 легла. Двата стационара
предопределят наличието на лекарски капацитет, но предвид транспортното и географско положение на Габрово, едва ли мястото е
най-удобно за пациентите от другите засегнати области.
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ПЪТЯТ КЪМ
СТАРАТА СЛАВА


 
 
Велико Търново
Соня Симеонова

Олга ВЕЛЕВА

ПОВОДЪТ

Заради финансовите затруднения помощното училище - интернат «П.Р. Славейков» в
Харманли отпразнува през миналата година
своята 45-та годишнина със скромно тържество. Децата представиха народния обичай
«Седянка», в който включиха песни, танци,
гатанки и
стихотворения. Главни действащи
лица
бяха медалистката от
„Спешъл
Олимпикс”
Гю л д ж а н ,
сестра
й
Фатме, Стефан и Касим. Участниците
в
„Седянката”,
ръководени от
преподавателите Паулина Христова и Веселина Трифонова, показаха умения в хоро и ръченица,
а заедно с останалите учители и директора
изтанцуваха парчето на Хайгашот Агасян
„Светът е хубав”. След тържеството, всички
си направиха екскурзия и снимки за спомен
на Извора на белоногата край Харманли.

Истинска работилница за
изработка на предмети от
найлонови торбички и прежда е превърнала дома си
Стоянка Добрева.Свещници,
моливници и бонбониери са
само част от изделията, които тя изработва за да подарява на приятели. Стоянка
е жената,която вече няколко
години пълзи три етажа, за
да се храни и спи, тъй като е
без крака и за която нашето
списание вече писа. Въпреки
тежката си съдба, Стоянка
е решила да прекарва времето си пълноценно. Веднъж,
както си лежала, се сетила,
че освен да пълни найлонови торбички със съдържание,
може да ги използва и по друг
начин. Направила оборка на
квартала в който живее, нарязала торбичките на тънки
ивички и започнала да вае
изкуство. Видяла, че от торбичките стават чудни предмети и решила да дари малко настроение и коледен дух
на приятели и познати. Доволна от красотата в ръцете
си, Стоянка вече е изпълнена
с оптимизъм и вяра, че и хората с увреждания могат да
бъдат
полезни
и
да даря в а т
к р асо та.
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ПЪТЯТ КЪМ...

Търговище
Катя НАКОВА

Понякога съдбата е благосклонна към едни и сурова, дори жестока към други. Понякога ощетените
успяват – въпреки съдбата,
въпреки нечовешките трудности, въпреки нихилизма
на околните, трябва им добра дума, протегната ръка
и човешки чувства от другата страна.
Всичко
това
усетихме
и
разбрахме в
срещата си
с една млада
жена от Попово - Ирина
Стоянова.
Читателите на Кураж със сигурност си
спомнят нейният разказ за
трудностите, с които се е
справила, за творбите, които е написала. Да се чувства пълноценна й помага
и това, че е член на Основната организация на СИБ в
Попово.
Тази година, в Деня на народните будители, в читалището в града е било официалното представяне на
сборника с разкази на Ири-

На тържеството децата представиха обичая „Седянка”

ПРОБЛЕМИТЕ

Бюджетът се отпуска за календарна, а не
за учебна година. Той е делегиран и се базира на броя на учениците и на формата, в
която се обучават – интернатна или полуинтернатна. На пълен пансионат в Помощното
училище сега са 68 деца. Държавата отпуска
по 6100 лв. годишно за всяко от тях. Издръжката на останалите, които не нощуват в общежитието и се хранят само по два пъти на
ден, е около 3 400 лв. Проведохме активна
издирвателна кампания за наши бивши ученици, които така и не са се интегрирали в масовите училища, каза директорът. По наше
желание свикахме извънредно Екипа за
комплексна педагогическа оценка в Хасково и комисията пренасочи към нас 30 деца.
Списъкът бе одобрен от Министерството на
образованието и всеки момент очакваме заповедта да пристигне в РИО на МОМН – Хасково, поясни Бакалов.

ДИРЕКТОРЪТ

Бакалов е оглавявал Помощното училище – интернат от 1991 до 1998 г. Връща се
отново през 2010 г.
«През 1998 г. оставих училището с 343
деца. Заварих го оставено буквално на до-

23

брой 1
януари 2012

И НТЕ Г РА Ц И Я

изживяване през последните години, след директивата на бившия просветен министър
Даниел Вълчев за закриване на подобен род
учебни заведения. Интегрирането на такива
деца като нашите в масовите училища, е добра идея. Виждаме, че с помощта на създадените Ресурсни центрове това се случва.
Не биваше обаче това да става наведнъж,
защото условията не са еднакви навсякъде
в България.»
Вследствие на предприетата реформа в
сектора, преди няколко години са били изведени много ученици от Помощното и записани в масовите училища в община Харманли. На практика голяма част от тях са
останали на улицата, тъй като не са успели
да се адаптират към новите условия. Записани са, но само на книга, а фактически са
отпаднали от образователната система. Ето
защо новата управа на интерната усилено
издирва тези ученици и агитира родителите
или близките им, да ги върнат в училището.
Директорът и помощникът му Константин Грозев са амбицирани да върнат старата
слава на интерната на водещо специализирано учебно заведение. Предстои кандидатстване по проект за достъпна архитектурна
среда, предназначена за улеснение на обучението на децата с физически увреждания.
Новости се планират и по отношение на професионалната квалификация на учениците
от 9 и 10 клас, които тази учебна година специализират само готварство. Предвижда се
да бъде разкрита паралелка по лозарство.
Преподавателката Николова с деца в
кабинета по лечебна физкултура


 
 
на. „Бях щастлива, всичко
мина добре, присъстваха
много приятели” – разказва
тя.
А за компютъра казва,
че й дава свободата, която усеща при общуването.
Има приятели от Попово,
от други градове в страната, а и такива от чужбина
– редовно си пише с хора от
Чикаго, например.

По повод Международния
ден на хората с увреждания,
3 декември, тя получи грамота от местната структура на Съюза на инвалидите в България за своя личен
принос и добър пример при
интегрирането на хората в
неравностойно положение.
Относно мечтите си
Ирина казва: „Желая обществото да ни приеме, нас
различните, такива каквито сме. Защото ние сме
със силен дух и добри сърца
и можем да дадем нещо на
света”.
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Враца
Галина ГАНОВА
Кулинарна изложба в навечерието на Коледа подредиха
жените от организацията на
СИБ във Враца. На трапезата
в празнично украсения Посетителски център за хора с увреждания място намериха 25
постни ястия от българската
национална кухня. Вкусовите им качества бяха оценени
от независимо жури. И тъй
като всяко блюдо заслужаваше
първа награда, всички участници в изложбата получиха
скромни подаръчета от Нина
Владиславова, член на местната организация - по комплект
ръкохватки.
За високия градус на настроението допринесоха и
малчуганите от ОДЗ „Детска Вселена“, които поздравиха присъстващите с Коледни
песнички и стихотворения и
сурвакаха всички за здраве. А
те бяха зарадвани с плодове и
лакомства.
Празникът завърши с колективна дегустация на експонатите от кулинарната
изложба, като към тях бяха
добавени подходящи домашно
приготвени питиета и много
празнично настроение...

Г еорги К иряков :
„ П о ж е л а в а м си
о ли м пи й ск о о т личи е ,
зд ра в е и люб о в “
Събина ДАНЕВА, Стоян БОЧУКОВ
„Няма болка, няма успех. Все по-високо и
високо !” е житейското верую на 26-годишния Георги Киряков, който завоюва бронзов
медал по тласкане на гюлле на Световното
първенство за хора с увреждания, проведено 1-6 декември 2011г. в Дубай.
Той е най-младата надежда на България,
част от Параолимпийския отбор. Успехът
му в Световното е безапелационна заявка
за победа в Параолимпийските игри. Роден е на 24.12.1985 година в Тополовград.
Качествата на характера му съвпадат със
зодикалния му знак – Козирог. Той е амбициозен, хладнокръвен, справедлив, самоотвержен, коректен. Козирозите са организирани и дружелюбни, верни приятели. Георги
се занимава със спорт още от детската си
възраст, предимно футбол. Преди инцидента е играл в отбора на Сакарски спортист /
Миньор/ като централен нападател. След
катастрофа претърпява 12 операции. През
последните три години започва да спортува
още по-активно. Неговите успехи не са само
в областта на леката атлетика – диск, копие,
гюлле - голяма страст има и към канадската
борба. Участва активно в държавни първенства за хора с увреждания като особено
ползотворна за него е 2011 г. Става републикански шампион в категория над 80 кг. по
канадска борба, печели купата и приза „Воля
за победа“. Георги участва и в надпреварата
по вдигане на тежести, откъдето има и
златни медали. Има
златни медали и от
състезания по спортна стрелба, тенис на
маса. На европейско-
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Твърдица

Радка ЗЛАТЕВА

то първенство в Анталия, Турция през май
2011г. в категорията над 80 кг. печели шесто
място за лява ръка и пето за дясна. Приз за
най-млад и надежден състезател Георги Киряков получи от Председателя на Българската Параолимпийска Асоциация Илия Лалов,
по време на честването на 30-тата годишнина от създаването й в края на декември 2011
г. Георги Киряков е завършил „География” –
бакалавър и „Културен туризъм” – магистър
във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В момента
работи в Общинска администрация Тополовград като младши експерт по туризъм.
Член е на Спортен клуб за инвалиди „Ямбол
99“. Като всеки млад човек обича хубавата
музика, гледа спортни състезания, среща се
с приятели и обича да се забавлява. Заедно с
това той тренира ежедневно, защото целта и
мечтата му е да завоюва злато на Параолимпийските игри.
Б.Р. Повече за Георги ще научите и от
интервюто с него, но в следващия брой.

Общинската организация
на СИБ в Твърдица както всяка година организира празник
за Коледа и Нова година. Председателят Йови Колев се обърна към всички с пожелания за
весели празници, здраве, щастие и късмет. В разгара на
веселието пристигна и Дядо
Коледа с големия чувал. Макар
и възрастни, ние ръкопляскахме и му се радвахме. Той пожела
на всички здраве и дълголетие.
«Ще ви дам малки подаръчета,
но и вие трябва да изпълните
песничка, стихотворение, хумореска и кой каквото може...»
Получи се нещо неочаквано - и
тези, които не сме чули друг
път да пеят, сега пропяха. Облеченият в костюм на Дядо
Коледа Илия Захариев непринудено изпълняваше ролята си.
След малко Станка Калайджиева и Митка Славова разиграха весела томбола. Изпълнени
бяха песни за Коледа, стихове
за Нова година, народни песни.

спортни турнири
Пета година в социалния
дом в Твърдица се провежда
турнир по тенис на маса и
шах. Тази година той бе открит на 05.12.2011 и приклю-
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спортни турнири
чи на 15.12.2011 г. Директорът
на Дома г-н Колев бе назначен
за президент на турнира без
хонорар. Имаше интересна
шоу-програма под ръководството на учителя Имрих
Динев. Присъстваха гости и
състезатели от Твърдица, кв.
Козарево, с. Бяла паланка и гр.
Шивачево.
Състезателите по шах разделени на две дивизии в продължение на 10 дена идваха да
играят в комплексната учебно-спортна зала. И тенисистите - също. В залата има
оформен музеен кът - в него
са подредени грамотите на
първенците от изминалите
четири години.
Г-н Колев връчи наградите
– грамоти на всички участници и предметни награди за
първенците: В Първа дивизия:
Иван Христов, Иван Савов,
Георги Алексиев. Във втора дивизия: Стоян Димов, Любомир
Илиев, Кольо Михалев. Първенци от турнира по тенис на
маса: Петър Викторов, Нено
Ненов, Петър Ангелов.
С ръкопляскания и радостни възгласи потребителите
посрещнаха вестта, че на
другия ден ще посетят хижа
„Буковец” и целия ден ще прекарат там.

Най-богатият
исторически
сайт за
Пазарджик е
създаден
с пари от
пенсия
Съ з д ате л ят н а pzhis to r y. info
Сто ян К арад жо в е с теж к и
ув реж д ани я, а трудът му з а с айта
е и з ц я л о б л аготв о рите л ен
Нена БИВОЛАРСКА
Това е най-богатият създаван до момента
исторически сайт за Пазарджик. Неговият
автор Стоян е роден на 25 февруари 1973
година, завършил е механотехникума. Работи до 2002 година, когато изведнъж започва
да се чувства отпаднал, лесно се уморява,
получава световъртежи, кръвното му играе
около критично ниските граници. Тръгва
по лекари и почти веднага разбира за неизлечимото заболяване, което от ден на ден
полека го обездвижва. Но пък ръцете не
го предават, особено, когато се занимава с
pzhistory.info.
“Вече си бях останал вкъщи, почти не излизах, а имах нужда с нещо да се занимавам.
Затова си взех един компютър на старо, започнах да се уча сам как да работя с него. И
досега не съм карал никакви курсове, всички познания са ми от практиката. Много ровех, много четях. Така случайно попаднах
на една снимка от стария Пазарджик, която, както по-късно разбрах, има интересна
история. Била е част от колекцията на Теодор Траянов, впоследствие направили от
нея картичка, озаглавена “Старата
баня и Часовника”. Става дума за часовника срещу полицията. Та, от тази
снимка се запалих да колекционирам
и други фотоси от стария Пазарджик.
Сега са над 230. После ми дойде идея-
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та да ги събера в сайт. Първият не беше много сполучлив, но го поддържах, защото беше
на безплатен хостинг. После го преместих на
платен хостинг, за който плащах по 30 лева
на година. И той не излезе добър. Един ден
се престраших и отидох при кмета. Казах
му какво правя и че имам нужда от помощ,
за да го направя по-добро. Той ми отпусна
200 лева, които след приспадане на някакъв
данък останаха 185. С тях платих хостинга за
известно време...”.
В търсене на информация и снимка за култовия местен отбор “Хебър” един ден Стоян
отива да разговаря и със служители от Младежкия дом. От дума на дума те споменават,
че също имат нужда от някой, който да им
направи сайт. Споразумяват се - Стоян го
прави и обучава една от служителките как
да го поддържа само срещу поредната малка финансова подкрепа за pzhistory.info. И
архивни материали за обогатяването му.
“Искам само да се знае и да се помни историята на нашия град, защото тя е много богата и интересна», подчертава Караджов. Преди доста време пуснал обява, че търси стари
снимки на Пазарджик, за да обогати електронното си издание и... само един човек се
отзовал. Напук на всичко обаче не смята да
се отказва. Вече е привлякъл към идеята си
и двама съмишленици. Александър Алексеев от Радилово, който сега живее в София,
е запален колекционер на стари фотоси, а
когато попадне на нещо интересно за нашия
град, го сканира и праща на Стоян. Другият е
съученикът му от механотехникума Божидар
Лютаков - с камерата прави страхотни видеозаписи, които веднага си намират място в
pzhistory.info. Явно обаче се вижда, че и с
аматьорските си умения вършат добра работа. Защото Стоян вече е създател не само на
историческия сайт и този на Младежкия дом,
но и на още няколко - на читалищата “Никола Вапцаров” в Пазарджик и “Хаджи Найден
Йованович” в Юнаците, на дом-музей “Борис
Христов” в София, на Сдружението за хора с
увреждания “2002 надежди”.


 
 
Олга ВЕЛЕВА
НЕЗРЯЩ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК
Председателят на организацията на слепите в Хасково – Георги Желев стана
общински съветник. Така за
пръв път в местния парламент ще има незрящ. „Организациите на трите съюза в
Хасково – на слепите, диабетноболните и хората с физически увреждания - опитвахме
самостоятелно през последните 2 мандата да вкараме
съветник. По една или друга
причина, това се оказа невъзможно. Сега ще представлявам интересите на всички
хора в неравностойно положение в ОбС“, заяви Георги Желев.
И първото нещо, за което ще
настоява като съветник, е да
бъде изплатен остатъкът от
субсидиите за трите съюза.
Желев ще има нужда от придружител само до влизането
си в залата за заседания. Там
той ще гласува самостоятелно. „На компютъра си имам говоряща програма и ще искам
дневният ред и докладните
да ми бъдат давани на електронен носител, за да ги слушам“ – това е единственото
желание на Георги Желев към
администрацията на ОбС.
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Хороскоп за

През годината
ще бъдем изпълнени с енергия,
но точно това
трябва да прикове
световното внимание. Никой не трябва
да надценява силите и положението си
през тази избухлива година. Ще се чувстваме, сякаш палим цигара, седнали над варел с бензин. Всичко ще бъде
по-измамно и лъжовно, отколкото е
всъщност.
Бизнесът (предимно „сенчестият“) ще процъфти, парите в много
страни ще се печелят лесно и ще се
увеличават. Бум ще има търговията
с недвижими имоти, както и ще
се търгуват добре стоки и
вещи, водещи до угаждане
и на най-изтънчените
потребности. Много
банки ще започнат да
отпускат по-лесно
заеми, но е възможно
да претърпят някои
загуби.
Годината ще е благоприятна за това,
че с повишено честлюбие, целеустременост
и предприемчивост може
да се стигне само напред. И
може би тук е парадоксът. От
една страна годината ще е тежка и
изморителна, с много препятствия и
проблеми, а от друганевероятно резултатна. Равнозначно могат да се очакват както победи и награди, така и
загуби и поражения.
Нужна ще ни е самодисциплина, за
да канализираме енергията се в ползотворна насока, но кой ли би могъл да
ни помогне. Дори и религиите в този
момент ще се имат доста други ангажименти и ще стъпят здраво върху
объркаността и лъжите на мнимите
пророци и магове и, разбира се, че ще
завладеят податливите на влияние и
лесно биха довели огромни маси хора до

фаталния край. Не
бива да се залъгваме, че неприятностите в света са
утихнали от миналата година. Дори
напротив, сега ще
се натъкнем на още
по-голям хаос, вълнения в редица страни, военни намеси
и атаки, дисбаланси на политическо,
икономическо и обществено-социално
положение. Много ще са компроматите и злепоставянето на изтъкнати
държавници, много ще бъдат изнудванията и рекета.
Очаквам да се получат много спекулации във всяко отношение финансово,
политическо, социално.
Много ще са правните, административни и парични проблеми. Спад биха
имали някои световни
валути.
Объркаността обаче ще е непредвидима,
поради факта, че ще
е напълно изкуствено създадена и няма
да лежи върху здравия
разум и реалната икономика. Това объркване
ще доведе до печалби отново на ограничен контингент в
света, а ние, като „дребни представители“ ще се удавим в логичния ценови шок и ответна реакция на търговци и производители.
Емоциите ще вземат връх, а не
са изключени и въоръжени действия
в различни точки на планетата.
Началото на 2012 година ще донесе доста неблагополучия в световен
аспект. От една страна чисто природно ще бъдат дестабилизирани много страни, защото се очакват огромни
снеговалежи, навявания, аварии по далекопроводи; възможно е обявяване на
бедствено положение в много райои.
Поради студовете много хора ще
намерят своята гибел по жесток и
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нечовешки начин. Много ще са катастрофите - автомобилни, железопътни, самолетни и морски. Значителен
ще бъде делът на смъртните случаи,
преизвикани от тях.
В арабския свят това ще е година
с невероятен бум на новородени деца
и за начало на нови бизнес дела и отношения. Това би довело до глад в много семейства и финансови изненади.
Възможни са бурни изблици в политиката, бунтове срещу забрани и ограничения и много природни бедствия и
катаклизми.
Много атентати и кръв по улиците, насилие. Различни групировки,
движещи черните пазари, проституцията и наркотиците, ще вземат
връх в своите позиции и ще натрупат
още по-големи богатства. Всъщност
може би смело ще бъде и някои сигурно
не биха го приели, но смятам, че през
2012 година светът ще се командва от
точно тези мафиоти и всичко ще бъде
дирижирано майсторски от болните
им (психически и физически) мозъци.
Напълно е възможно да се стигне до
преврати и завземане на територии в
Южна Америка, Африка и Близкия изток от определени групировки, финансирани и подкрепяни от световната
мафия. Един от кризисните периоди в това отношение ще
бъде месец март, 
април
или след средата на септември. Страх, паника, безпокойство по
целия свят, аварии,
злополуки.
Горивна
криза, цените на нефта ще са високи, проблеми с атомни и ядрени
централи. През лятото ще
се появят много епидемии и болести по хората. През зимата ще има
особено опасно разпространение на
вируси и грип. Тайни лаборатории ще
правят незаконни опити и намеси, ще
влияят отрицателно на човечеството. Ще има доста критични точки
в много страни, ще има въстания и

открити боеве, властта на различни страни ще бъде победена. Двама
велики вождове на две супер сили ще
умрат, дори може да има насилие при
смъртта им. Разрушителни земетресения, изригване на вулкани, страшни
пожари са вероятни в САЩ, Япония,
островите в Тихи океан, проблемни
могат да бъдат регионите на Турция,
Гърция и части от Южна или Централна Америка.
БЪЛГАРИЯ
Кризата няма да ни напусне, съживяването и напредъкът са мираж. Безработицата няма да намалее, дори може да се
увеличи. Съкращения, намаляване на производството, слаб износ, фалит на дребни
и средни предприятия. Лъжа и скандали
от политици и с тяхно участие, големи
измами и мошеничества, корупция. Малки
доходи, ниски заплати, социално напрежение, вълна от стачки и недоволство, слаба
опозиция. Смяна на министри, трусове в
кабинета, възможност от нови избори,
банкови сътресения, увеличена инфлация,
ниска покупателна възможност, надигане
на недоволството. Много крадци и злодеи
ще има по пътищата на страната.
ВРЕМЕТО И ПРИРОДАТА
Зимата ще бъде ветровита, с много
ледове и дъждове. Пролетта ще бъде
суха, студена, ветровита. Лятото
ще бъде поносимо - нито много горещо, нито прекалено
сухо. Есента в началото
ще бъде суха, а после ще
има много дъждове.
Средна година по добиви, няма да са нито
много, нито малко.
Добри резултати по
отношение на животновъдството, ще има много
овце и агнета, говедата ще са достатъчно, по-малко ще са свинете
и птиците. Рибата ще бъде малко
и ще намалява все повече, ще бъде
скъпа. Жътвата ще закъснее, причината ще бъде времето и дъждовете.
Пламен Румпалов
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ПРЕДставяме ви поетесата
галина ганова

Послепис
Откраднах още ден от теб, Живот!
Промуших се през пръстите ти сръчни.
Рискувах много – като на белот
и надиграх превземките ти жлъчни.
Обичах лудо. Срещнах Купидон.
Живях на неразумни обороти.
Разлистих се. Разцъфнах като клон.
Целувах вятъра. Пилях банкноти.
Загребвах и раздавах. В Рая бях.
Вълшебство бяло още ме опива.
А любовта, ако е смъртен грях,
ще ида в ада – грешна, но щастлива.
* **
Присядаме на чашка със Съдбата
и погледи си мятаме под вежди.
Луната ръси в стаята позлата,
нощта простира почернели прежди.
Мълча и правя тънка равносметка:
и дом си имам, и любов, и слава,
деца приятели, прилична сметка...
Но знам, че даром нищо се не дава!
Дали ме чака просяшка тояга
или пък болест, нежелано бреме...
Животът всичко на везните слага –
едно ти дава, друго ще ти вземе!
Къде ще бъде моята Голгота? –
подсмива се над чашата Съдбата.
Защо към мен по-щедър е Живота?
Кажи, Съдба, каква ще е цената?

Порочно щастлива
На пейката в парка снегът е приседнал
до спомени летни на няма чешма
и с ледени пръсти ми праща последни,
замръзнали, кратки, прощални писма.
Прозрачни снежинки с пейзажа се сливат
и вятър косите ми ревностно дърпа!
А аз съм отново порочно щастлива
и знам, че късметът ми вързан е в кърпа...
Към тебе летя по пъртината бяла
под бели дървета от сладък памук
и тръпна в палтото, но обич съм цяла,
на дяволи триста рогати –напук!
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ИМАМ НУЖДА да поплача.
Не, не питай ме, не знам защо!
Може би, защото в здрача
птици мръзнат, или..все едно!
Може би, защото вярвах,
че след летен дъжд блести дъга
и, че времето отвява
всяка тиха болка и тъга..

***
ПОДАРИ МИ спомен в стихналата вечер,
който да изгаря дните ми докрай
с огнени езици, с устни разтопени,
в златната ми есен, в зимния ми чай...
Нека да остане и след твоя образ,
който ще изчезне зад далечен хребет.
В делника забързан, в празните недели,
да обичам него, щом не мога тебе!

Може би, защото тичам
през живота с пукнато чело,
а мъжът - от мен обичан,
не е сутрин в моето легло...

Реклама
Сърцето ми е магазин за втора употреба.
Продавам набор обещания на килоограм,
на бройка давам всеки спомен непотребен,
а скъпите ми, златни думички – вървят на грам.
Продавам на безценица пуловер за душата,
обувки – бързоходки за предателски нозе,
метли за смитане на чувства, за лъжи лопата
и пикантерии – за дребни души – мезе.
Под рафта имам (само за приятели подбрани)
и весели истории, и шарени мечти,
игли за кърпене на незарасли, живи рани,
мехлеми за подути и разплакани очи!
Продавам, подарявам и заменям, ако щете
тревоги и безсънни нощи с призрачано лице...
Вземете всичко, ала въздуха ми оставете
и ново-новеничко рицарско сърце!
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

Аз съм жена

Аз съм жена
и не мога с ръцете си
снежния, леден Балкан
да повдигна.
Нито пък мога
във бяг със нозете си
лудия вятър
бездомник да стигна.
Аз съм жена,
но внимавай, че мога
с устни да шепна
бели магии,
с топло сърце
да разпалвам див огън,
с нежни очи
да развихрям стихии...
Аз съм жена
и когато си тръгна
с мъжки ръце
света ще обърнеш,
Млечния път
и Вселената кръгла
ти ще пребродиш,
при теб да се върна!
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Огнените
знаци винаги са агресивни и
не търпят унижение и насмешка. В годината на Дракона най-добре ще бъде да не се шегувате
със съдбата, да не рискувате и задължително да обмисляте своите действия. От друга страна Драконът е щастлив
символ според източните поверия. Смята се, че хората, родени през тези години, ще се радват на успехи. Поради
тази причина годината на Дракона ще даде шанс
на всички, не форсирайте нещата, защото
успехът ви е гарантиран.

