ТЕМА НА БРОЯ
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Повече от всякога СИБ е и продължава да бъде

ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ НА МЕСТНАТА
и на държавната ВЛАСТ
в името на своята цел -

достоен живот за хората
с увреждания
Да, това е темата на броя – в кореспонденциите за дейността на дружества,
на общински и регионални организации през 2011 година, акцентът е върху
задоволството на членовете ни за възможността да живеят по-различно, поинтересно и разнообразно, благодарение на своя вече богат организационен
опит, благодарение и на подкрепата, която имат от общински и областни администрации. От вески ред в тези наши публикации струи невероятната радост, че хората с увреждания имат възможност да опознават България и в чужди страни да ходят, че имат възможност да се изявяват като творци в различни
конкурси - било с песен, било с поезия или рисунка. Художествени фестивали
– регионални и национални - буквално тресат страната през цялата година и
зареждат самодейците с въодушевление и оптимизъм за месеци напред, до
следващата им изява...
Да, партньорство с местната и държавната власт и упорита работа за достоен живот на хората с увреждания беше и си остава една от постоянните
теми на Кураж досега. Защото това е гаранция за реална социална интеграция
не само за членовете на СИБ, но и за всички хора с увреждания в страната, на
които СИБ доставя консултации, информация и други услуги. И защото такава е политиката на нашия съюз във всичките 22 и кусур години от неговото
основаване. Нищо, че също толкова години някои наши „събратя” твърдят обратното и то с цената на какви ли не средства – от смешни до злобни, но и чрез
скъпо платени проектни дейности...Както се казва в подобни случаи КУЧЕТАТА
СИ ЛАЯТ, КЕРВАНЪТ СИ ВЪРВИ... И ето, че

«На национално равнище СИБ ще продължи да играе водеща роля в
работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - консултативен орган към Министерския съвет - и в Националния съвет на хората с увреждания в България като катализатор
в диалога на неправителствените организации с държавните институции и общините за осигуряване на свободен достъп и запазване на
социалните права на хората с увреждания в процеса на реформите...»
Из отчета на СИБ за 2011 година

Националното представителство на СИБ бе отново потвърдено и в
следващите три години той отново ще работи за интересите не на една
или друга организация, а за доброто на всички хора с увреждания в нашата страна, които все още проявяват неимоверно търпение спрямо
опитите да се отнемат завоювани социални позиции.
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ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
Гулянци

УСПЕХИТЕ НА
РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЦА
Делчо МАТЕЕВ
В края на март т.г. по
инициатива на Регионалния
инспекторат (РИ) по образование и Ресурсен Център
за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със
специални образователни
потребности (СОП) - Враца
се проведе Областна конференция под надслов “Успехите на различните деца”.
Специални гости бяха
Грета Ганчева от МОН,
кметът на Община Враца
Николай Иванов, проф. Владимир Радулов от Софийския университет, един от
първите прокарали идеята
за интегрираното обучение
в страната, Галина Евденова – началник на РИ Враца,
присъстваха и много родители, учители и деца със
СОП.
Конференцията бе открита и ръководена от Лорета
Колева – старши експерт
по средното образование
в РИ. Всички участвали в

Надя Любенова
На годишното делегатско отчетно събрание на Общинската организация на СИБ в
град Гулянци гости бяха кметът на общината
Лъчезар Яков, секретарят Марияна Трифонова, председателят на РО на СИБ Иванчо
Атанасов и председателят на ОО на СИБ в
Долна Митрополия Дияна Еремиева, председателят на пенсионерската организация
Велко Велков, представители от общинска
администрация.
На събранието присъстваха 25 делегати
– председателите и ръководствата на четирите дружества, влизащи в състава на общинската организация. Най-голямото от тях
е дружеството в Гулянци със 130 членове,
следва Брест със 77, Сомовит – 25 и Долни
Вит – 11. На територията на общината функционира и едно самостоятелно дружество –
това в Милковица, което има 122 члена.
Отчет за дейността на общинската организация направи председателят Пепа
Владимирова. През 2011 година ръководството е развивало дейности, целящи да
подпомогнат хората с увреждания и да им
осигурят по-богат на социални контакти и
културни събития живот.
Редовно са се провеждали информационни срещи с членовете, на които са били
разяснявани нормативни документи. Ръководството е оказвало съдействие на нужда-
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ещите се членове при работата с институциите, имащи отношение към проблемите им.
В Гулянци е проведена литературна среща с местния писател Иван Лобков, за желаещите членове е организиран безплатен
курс по компютърна грамотност, направени
са две екскурзии до Рибарица и Тетевен, до
Ловеч, Крушуна и Орешака, като транспортните разходи са поети от кмета г-н Яков. В
доклада бе обърнато внимание и на друго
голямо събитие, осъществено с финансовата подкрепа на общинското ръководство
- през 2011 членове на дружествата от Гулянци, Брест и Милковица са посетили Социален дом за хора с увреждания в Турну
Мъгуреле - Румъния. Няколко месеца покъсно визитата е върната и дружеството в
Гулянци е било домакин на срещата. Освен
това общинската организация има изградени връзки с представители на други дружества от страната – Костенец и Дряново.
Неизменна част от културния календар на
организацията на хората с увреждания са
честванията на всички големи църковни,
национални, местни и светски празници.
Освен това повечето дружества развиват

и художествена самодейност. Женската вокална група „Златна есен” с ръководител
Елка Ганова към Клуба на инвалидите в Гулянци е реализирала поредица от участия
на наша и чужда сцена. През 2011 година
жените са отличени със златен плакет и златен медал за индивидуалното изпълнение
на Стефка Манова на Петият републикански


 
 

разискванията поставиха
акцента не върху трудностите, които постоянно
съпътстват децата със
СОП, а върху усилията на
всички работещи с тях да
развиват потенциала им и
върху факта, че тези деца
също постигат успехи. Техните победи са трудни и
изстрадани, но не по–малко значими от успехите на
техните връстници. На
аудиторията бе припомнено, че един от най–важните критерии за зрелостта
и хуманизма на едно общество е отношението му
към децата с различни увреждания. Ние трябва да
променим мисленето си и
никога да не отхвърляме
различните от нас. Розовото бъдеще трябва да се
случи не само с говорене, но
и с общите усилия на всички
граждани и институции, бе
изводът,направен в края на
срещата.
За пролетното настроение по време на конференцията се погрижиха децата
от начално училище “Иванчо Младенов”, в което се обучават усилено четири деца
със СОП.
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ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
фестивал на хората с увреждания в Перник,
които допълват колекцията им от отличия и
грамоти.

ОДЗ “В. Терешкова” в
Батановци ще работи
с деца със СОП
Даниела Аризанова

Интеграция на деца със
специални образователни потребности (СОП)
в учебните заведения е
предмет на проект, който се осъществява от
детската градина в град
Батановци. Проектът се
нарича “Детето със СОП
- личност, уважавана от
възрастните и връстниците си” и беше представен на кръгла маса, която
даде старт на същинската дейност. Разработката беше представена от
Ани Паласкова – ръководител на проекта и директор на ОДЗ в Батановци.
Бяха представени доклади по темите “Комуникативните нарушения при
децата”, “Ранната диагностика на децата със
СОП” и “Детето аутист”.
В дискусията се включиха Илинка Никифорова
– зам. кмет на община
Перник, Евелена Любомирова и Емилия Дичева от
дирекцията по образование в Община Перник,
както и директори на
детски градини, учители и специалисти от Ресурсния център в Перник.

В заключение на отчета бе подчертано,
че ръководството на общинската организация и хората с увреждания срещат помощ
и работят много добре с Община Гулянци,
с Дирекцията „Социално подпомагане” – Гулянци, с читалище „П.Р.Славейков”, с Кабелна телевизия и КНСБ.
След това думата имаха гостите и делегатите. Г-н Яков увери хората, че общинското
ръководство ще продължава да им помага
и да взима присърце проблемите на хората с увреждания. „Ще продължим да кандидатстваме с проекти със социална насоченост като реализираните през миналата
година за предоставяне на услугите „личен
асистент”, „социален асистент” и „домашен
помощник”” – допълни още той. Както всяка година и през тази дружествата ще могат
да разчитат на средства за транспортни
разходи за по една екскурзия. Освен това,
където е необходимо, ще бъдат извършени ремонти или подобрения на клубовете
на дружествата, обеща г-н Яков. Относно
споделените проблеми за разединение и
конфликти между дружества на хората с увреждания и местните пенсионерски организации, кметът призова едните и другите
да си стиснат ръцете и да работят заедно, за
да постигат по-големи резултати.
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Общинската
организация на
СИБ ще задели
средства за
издръжката на
клубовете през 2012

Ловеч

Пред сп. „Кураж” е
председателят й
Иван Лазаров
- На събранието бе решено 10% от
парите, които клубовете превеждат на
общинската организация, да им бъдат
предоставяни обратно, за да покриват
разходите по издръжката си. Какво Ви накара да направите това предложение?
- В Ловеч има 4 клуба – този в центъра на
ул. „Стефан Караджа” 25, в кварталите „Вароша” и „Гозница” и в жк „Здравец”. За някои
от тях общината е осигурила по една щатна
бройка и поема разходите за консумативи. В
други има само човек, който стопанисва клуба, а разходите си плащат сами. В кв. „Гозница” няма нито назначен човек в клуба, нито
пари за разходи.
- Присъстващите на събранието от този
квартал казаха, че са водили няколко разговора с представители на общината...
- И аз съм разговарял с кмета и той ме увери, че при актуализацията на бюджета на полугодието ще бъде направено предложение
в Общинския съвет за осигуряване на пари
за клуба на СИБ в квартала. А предложението
на събранието днес направих с цел да се осигурят някакви средства, за да могат клубовете да работят. Те са ни много нужни не само
защото са места за социални контакти. В тях
идват експерти от различни институции, за да
ни помагат с консултации и при подготовка
на документи за услугите за хората с увреждания. Пък и клубовете ползват не само членовете на нашата организация, които са 568,
но и техни близки, придружители и всички,
които имат нужда. Клубовете в Ловеч развиват широка културна дейност – празненства


 
 
В рамките на проекта ще
се направи специализирана подготовка на учители от детската градина
в Батановци и в училището в Драгичево за работа
с деца със СОП. След проекта в детската градина
в Батановци ще има ресурсен кабинет, оборудван със специални учебно-технически средства,
апаратура, дидактични
материали и учебни помагала. За обхаванатите
в проекта деца със СОП
ще се осигурят консултации със специалисти. Ще
се работи и с техните
родители и връстниците
им за създаване на среда
за адаптация. Комуникационна стратегия ще
представя резултатите
от проекта и ще популяризира проблемите при
работа с деца със СОП.
Общата стойност на
проекта е 116,662,50ст.
и се изпълнява по схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ „Подпомагане
на обучението на деца
и ученици със специални
образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд.
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търговище
Екатерина НАКОВА

нов модел На грижа
за деца и младежи
с увреждания
Започва реализацията
на проект „Изграждане на
социална инфраструктура за резидентни услуги
от семеен тип в община
Търговище” на стойност
1 489 619.71 лв., като 85%
от средствата са осигурени от Европейския фонд
за регионално развитие,
а останалите 15% - от
държавния бюджет на
България. По този начин
общината създава нов модел на грижа за деца и младежи с увреждания.
В двата центъра от семеен тип ще има възможност да се настаняват 28
деца с увреждания от 3 до
18 години. 24 от местата
в центровете са предназначени за деца от специализирани институции, а
4 – за деца, настанявани
по спешност.
Местоположението на
сградите е избрано, така
че да осигури максимално
добър достъп до транспортни и комуникационни
връзки в града, както и в
близост до образователни,

ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
по различни поводи, срещи, лектории, гостувания за обмяна на опит и добри практики
с приятели от цялата страна. Често ме питат
наши членове и затова отново им напомних,
че по европейски проект на СИБ аз, като регионален председател, подписах с община
Ловеч споразумение за съвместна дейност
и според него местните власти предоставят
помещения за клубове и организатор в тях, а
нашите членове ги ползват.
- Разкажете накратко за резултатите от
изминалата година.
Организационната работа е сред основните направления в дейността на Управителния съвет на общинската структура.
Търсихме контакти с всички в Ловеч, от които зависи решаването на нашите проблеми.
Като структура на СИБ сме длъжни да прилагаме политики на местно ниво в интерес на
хората с увреждания, да следим зачитат ли
се правата ни, отредени от законодателството на България и Европейския съюз.
Поддържаме регулярни контакти с дирекция „Социално подпомагане”, която се грижи
за изплащане на интеграционните добавки,
а аз съм и член на ресорната комисия. През
годината са обработени 1800 молби на хора с
право на такива добавка. Членуваме в обществената комисия към общината и активно
се включихме в изработването на Стратегията за хората с увреждания до 2015 година.
Споразумяхме се с Бюрото по труда и направихме изнесена приемна тук, в централния
клуб. Когато има желание от нашите членове се обаждаме и техен служител идва, за да
информира за работни места или по други
въпроси, тук намясто. С РДНС имаме договор за обслужване на нашите членове по
строителни проблеми. Членуваме и в комисия за приемане на нови строителни обекти
с обществено значение, за да гарантираме
достъпността за хора с увреждания. Миналата година бяха ремонтирани основно два
булеварда и тротоарите бяха снабдени с под-
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ходи, а в няколко подлеза в града бяха монтирани асансьори за помощните средства.
Финансовата дейност е втора насока в работата ни и за резултатите става ясно от отчета на Контролно-ревизионната комисия.
СИБ е една от малкото организации, която има лиценз да извършва определени услуги. Дейността ни по чл. 53 от Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на
хора с увреждания, т. е. изплащането на целева помощ за придружител, е друга насока
в работата ни. Обслужени са 105 наши члена.
Касиерката Маргарита Вълчева приемаше
молбите-декларациите и ги представи в регионалната организация, която изплащаше
средствата.
- Кое ще е най-важното в работата ви
през 2012 г.?
Продължаваме дейността си по социалната рехабилитация и интеграция на нашите
членове. Достъпността на средата като цяло
и на обществения транспорт в частност, са
нерешени проблеми, както и трудовата заетост – недостатъчните работни места за
хора с увреждания и нежеланието на работодателите да създават такива места. Всички
българи искат качествено и достъпно здравеопазване. Това важи с още по-голяма сила
за нас. И организационната работа, естествено, остава сред приоритетите и през тази година.
Разговора проведе Марияна ДОНЧЕВА

здравни и социални институции.
В сградите ще бъдат
разположени спални помещения за по две деца със
самостоятелен санитарен възел, столова, дневна, стаи за занимания по
интереси и др. Прилежащите дворове ще бъдат
благоустроени с обособени
площадки за игри и занимания на открито, залени
площи, паркоместа. Основната цел на проекта е
да бъде изградена подходяща социална инфраструктура, необходима за развитието на този нов модел
на резидентни услуги в общността на територията на община Търговище.
С добро за доброто
Членовете на ОО наСИБ в Търговище инициираха случването на
нещо добро - всеки да помогне с колкото може за
набавянето на средства
за лечение на 19-годишно момиче. Малко преди абитуриентския си
бал Веселина Найденова
разбрала колко тежка
битка се налага да води.
Лекарите й поставили
диагноза рак на съединителната тъкан. За Веси
и близките й се очертал
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ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...

С добро за доброто
път, осеян с трудности,
който трябва да преминат, за да се излекува.
Средствата по лечението обаче са твърде много и непосилни за семейството.
И тук се намесиха приятелите й от училище,
което Веси завърши. Помогнаха и членовете на
ОО на СИБ в Търговище.
Именно след тях започнаха да случват благотворителни концерти,
събираха се средства в
храмове в областта, в
местните
структури
на БЧК и др.
Нищо обаче не успя
да помогне на младото
момиче и то вече не е
между живите. В знак на
благодарност обаче, родителите на Веси решиха да направят по нещо
добро за други хора, със
средствата
останали
от лечението на дъщеря
им. За първите инициатори за подпомагане
на лечението на дъщеря
им - ОО на СИБ в Търговище - ще бъде осигурен
годишен абонамент за
вестник, по техен избор.
С останалите средства
ще се направи добро на
други хора в нужда.

Мездра
Камелия Петкова
Нашата организация е вече 21-годишна
и има изградени свои традиции. На 29.03.2012г.
проведохме общо годишно отчетно събрание.
Дойдоха делегати от града и 27-те села в общината. Наши гости бяха г-жа Наталия Христова Директор ОЦСУД- Мездра, г-н Начо Начев, Председател на РО на СИБ - Враца и и координатор,
г-жа Жасмина Баръмова,член на УС на РО на СИБ
- Враца.
Изнесохме отчетен доклад за дейността ни.
През 2011г. имахме двустранна среща с членове
на УС на общинската организация на СИБ в Лом,
обменихме опит, разгледахме базите и клубовете и си обещахме, че пак ще се срещаме.
Пътуванията ни през 2011 бяха до връх Вола,
Троянския манастир, Гложенския манастир и с.
Рибарица, качихме се и на “Кръстова гора”. Посещавахме организирано и църковните празници
в манастирите в близост до Мездра. Посетихме тежко болни наши членове, провеждахме и
събрания на групите по селата, които ни поканиха. Дадохме и отчет за финансовото и организационното ни състояние, начертахме насоките си
за действие през 2012 година.
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УНИКАЛЕН КОМПЛЕКС
Стефан Стойчев

Делчо МАТЕЕВ
На 27 април в салона на читалище
“Антон Страшимиров” София се проведе годишната конференция на Регионалната
организация на СИБ “Св. София”.
В отчета на Управителния съвет на организацията, прочетен от неговия председател
г-жа Светла Николова, бе посочено онова,
което е свършено през отчетния период,
но не беше спестена и критиката към някои
дружества с редица нерешени въпроси. Това
предизвика много дебати и събранието премина на добро ниво. В отчета и изказванията
бе акцентирано на въпроси като: сключеното етично споразумение с кмета на Столична
община г-жа Фандъкова с цел постигане на
по-висок стандарт на живот и по-качествени
социални услуги за хората с увреждания, защита на техните права и открито противопоставяне в случаи на дискриминационно
отношение към тях. Положителна оценка бе
дадена и на организираното обучение на 35
доброволни сътрудници в с. Рударци, традиционния излет до местността “Дендрариума”
Витоша за отбелязване на Еньовден, представянето на самодейците от дружеството
“Хаджи Димитър” на националния фестивал на хората с увреждания, проведен в кв.
Църква, Перник, посещението на 500 членове на постановката “Царицата на Чардаша”
в ДМТ “Ст. Македонски” по случай Деня на
хората с увреждания, безплатното, или на
преференционални цени посещение на сто-

Преди 60 години в Пловдив се поставят основите на комплекс за социални услуги „Св. Георги”.
Днес той обединява действащите
Социален
у чебно-професиона лен
център, Преходно жилище за хора с умствена
изостаналост,
Защитено жилище за лица с
психични разстройства,
Дневен център за хора с
увреждания, Център за
социална рехабилитация
и интеграция и Център
за професионално обучение. Потребителите на
социални услуги в в КСУ
са най-уязвимите членове на обществото – деца
и лица с ментални, сензорни, психични и физи-
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УНИКАЛЕН КОМПЛЕКС

чески увреждания, деца
и лица в риск, социално
слаби, деца, лишени от
родителски грижи, лица
със специални образователни потребности.
В чудесен парк и няколко големи сгради на КСУ
са приютени всички услуги, които са държавно
делигирани и финансирани. Ръководството на
комплекса си е поставило
изключително амбициозната цел да създаде уникален за страната и Балканите социален спортен
комплекс. Вече хора с психични разстройства и
ментални
увреждания
тренират джудо, което
се отразява благоприятно на здравословното
им състояние и интеграцията им. Използва
се залата за тенис на
маса. Наскоро беше открито и модерно спортно
стрелбище. Подготвя се

ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
лични театри, концерти, цирк “Балкански” и
много други общи мероприятия, или проведени в отделните дружества.
Критични бележки бяха отправени към
няколко дружества, в които не се извършва
никаква организационна и дружествена дейност и въпреки усилията на Управителния
съвет на РО, те са заличени като структури
на организацията. Отчетено бе, че в част от
дружествата се пренебрегва връзката дружество - община, а именно тук се решават
наболелите въпроси. В изказванията бяха зададени много въпроси към Столична община във връзка с достъпността във всичките й
форми, но за съжаление техен представител
липсваше и въпросите останаха без отговор.
Както в доклада, така и в изказванията с
голяма тревога бе констатирано застаряването на членската маса и прогресивното й
намаляване. Липсата на млади хора и такива
с организационен опит пречи за укрепването на дружествата.
Приетата План - програма за работа през
следващата година е съобразена с Насоките
за дейността на СИБ до 2016 година, приети
от Седмия конгрес на СИБ, както и с факта,
че 2012 г. е обявена за Европейска година
на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията. Основни направления в нея са: набиране на нови
членове и окомплектоване на дружествата,
изграждане на нови, а в големите райони създаване на нови Основни /районни/ организации, разширяване на клубната база и
др. Програмата остава отворена и може да се
допълва през годината от УС и с предложения от ръководствата на дружествата.
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Маргарита ЦВЕТКОВА

Наскоро в Своге се проведе отчетно
делегатско събрание на общинската
организация на СИБ.
Тя е една от най-големите и от първите,
създадени в България. Присъстващите почетоха паметта на починалите членове, после
председателят на УС Илия Вачев прочете доклада. В него обстойно бе отразена дейността
на организацията. Подчертано бе, че все още
най-тежко инвалидизираните хора, които са
около 300 и се нуждаят от социални услуги по
домовете, не са обхванати от асистентските
програми. Желаещи да бъдат социални асистенти има много, но няма програми, а съществуващите са за кратък период от време. Това
обрича хората с увреждания на изключително
трудно съществуване. Затова на онези, които
са с ниски пенсии и са в лошо здравословно
състояние, ръководството дава помощ от
членския внос.
Почти във всяко селище на община Своге
има изграден клуб на инвалидите.Това са местата, където те се събират , за да общуват, да
се почувстват равностойни с другите хора.Там
заедно честват празници, четат лични произведения, изработват красиви неща, организират изложби. В Своге хората се представиха с българска бродерия, ръчно плетиво,
битови торбички и престилки, национални
носии, а Константин Виденов бе включил в
изложбата част от прекрасните си изработени чрез дърворезба икони. Празничната атмосфера бе разнообразена от изпълненията
на оркестър”Веселие”. Гост на изложбата бе
народният представител Емил Иванов, който
е един от големите и постоянни дарители на


 
 
проект за изграждане на
открити спортни плоощадки, игрища за футбол, баскетбол, хандбал,
тенис и други спортове.
Досега всичко изградено и постигнато е със
собствени усилия, със
средства и труд на служители и потребители. Зам. министърът на
младежта и спорта г-н
Иван Ценов, възхитен
от направеното досега, е
уверил директора на КСУ
г-н Апостол Делев, че ще
потърси възможности за
финансиране на благородното дело.
Гост
на
комплекса
със свой екип беше министърът на труда и
социалната
политика
Тотьо Младенов. Той заяви, че в страната няма
подобен Комплекс за социални услуги и може би
това е моделът на бъдещето за всички области
на България.
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Министерският съвет
одобри Национална
концепция за
социална икономика
Този документ представя визията на правителството за утвърждаване и развитие сектора
социална икономика, чрез
който да се разширят
условията за активно
включване на уязвими групи от обществото, да се
постигне гъвкавост и сигурност в заетостта и да
се развие териториалната кохезия. Социалната
икономика е едновременно
част от реалната икономика и от гражданското
общество, в която физически и/или юридически
лица, сдружения на доброволци или други организирани субекти осъществяват стопанска дейност в
обществена полза и реинвестират печалба за постигане на социални цели.

ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
организацията още от нейното учредяване.
Многобройни са и екскурзиите до почти всички точки на България. И през тази година пак
ще пътуват.
Но един от нерешените проблеми на общинската организация е липсата на помещение в Своге, което да се ползва от всички 11
НПО на територията на общината.Това е една
обща цел, за която ще се воюва.
Отношение по изнесения отчет взеха почти всички присъстваши на събранието.Те направиха и предложения за подобряване на
работата. Зададоха и въпроси към гостите –
зам. кмета на общината Ренета Кръстанова и
директора на дирекция ”Социално подпомагане” Анна Горанова.
През целия 22-годишен период от създаването на организацията неин председател
е Илия Вачев. Признание за неговата добра
работа е доверието на хората с увреждания и
уважението на цялата общественост към него.
Не напразно г-н Вачев бе удостоен от УС на
СИБ с диплом Първа степен за личен принос
в социалната интеграция на хората със специфични възможности, връчен му за 20-годишнината от създаването на Съюза. Само човек с
голямо сърце и широка душа може да посвети
22 години от живота си в служба на инвалидите в общината и да обедини над 900 души в общинската организация. Г-н Вачев непрекъснато държи връзка с отговорниците по места, с
кметовете на общината и района ,за да помагат и те при осигуряването на достоен живот
на хората с увреждания.
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На 21 май 2012 г. по решение на УС бе свикано
Общото събрание на Сдружение
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза
Съюз на инвалидите в България

През изминалата 2011 г. работата в СИБ беше
структурирана по важни направления от социалната сфера със
значение за статуса на хората с увреждания
Финансово-икономическата
криза,
пос ледвана от стагнация, се
съпътстваше от соц и а л н и
конфликти,
които с подкрепата на политически
фактори, изтласкаха на заден план
реалните проблеми на хората с увреждания. В тази тежка обстановка
СИБ и другите национално представителни организации на и за хора с
увреждания не допуснаха директно
отнемане на социални права и преференции за хората със специфични
потребности, макар че не можа да се
избегне общото обедняване на социално-слабите и средните слоеве
от населението. Някои непопулярни
решения, вследствие на необходимите реформи, само се отложиха във
времето, което е значително постижение, макар да натоварва СИБ с неприсъщи функции и задачи в бъдещи
периоди. Пресякоха се опитите на
някои неправителствени сдружения,
с подкрепата на бюрократизирани
административни служби, да обезли-

чат националното представителство
чрез подмяна на критериите или
премахването им.
СИБ продължи изпълнението на
дейностите за постигане на целите и
задачите, заложени в Устава и в приетата от Общото събрание през май
2009 г. Стратегия на СИБ за постигане
на достоен живот за хората с увреждания (2009 г. - 2013 г.), съответстващи на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората
с увреждания 2010 г.- 2011 г. Въпреки
неблагоприятния
социален
климат, не
се наблюдаваше
отлив на
членове и
симпатизанти
на
СИБ. Към
01.01.2012
г.
структурите на СИБ обхващат 40 614 редовно отчетени лица с физически
увреждания и техни представители,
разпределени в 27 регионални (областни) организации. Организационното присъствие на СИБ е в 28
области и 182 общини, като са изградени структури в 323 населени
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Като национално представителна организация на хората с
увреждания и член на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания (НСИХУ) при Министерския съвет, СИБ
затвърди ролята си на коректив и партньор на държавната
и на общинските администрации, активно съдейства за
развитието на гражданското общество.

места. Заедно с асоциираните организации и колективните членове
Съюзът надхвърля 62 000 члена. За
съжаление, продължава да бъде незадоволителна работата по обхвата в
някои регионални организации, като
РО Търговище с организационно
присъствие само в три общини с 314
члена; РО Сливен, със структури в 4
общини и 478 члена; РО Русе, с организационно присъствие в 5 общини
и 639 члена; РО Благоевград със 7 общински структури и 638 члена и др.
За съжаление и през 2011 г. продължиха процесите на застаряване на
организацията, като членовете които работят бяха едва около 4,1 %.
През 2011 г. СИБ продължи да
извършва следните социално-значими дейности:
- да инициира пред компетентните държавни органи предложения за
усъвършенстване на нормативната
уредба, регулираща правата на хората с увреждания и привеждането й в
съответствие с европейските критерии и добра социална практика;
- да предоставя социални помощи
и услуги в освободените изцяло или
частично от държавата и общините

ниши, като компенсира отчасти негативното влияние на финансовата
криза и последвалата стагнация в
почти всички отрасли на икономиката;
- да осигурява на хората с увреждания информационно-консултантски и посреднически услуги, свързани с възможностите за частично
компенсиране на последствията от
рестриктивните мерки на правителството и органите на местното самоуправление;
- да подпомага социалната интеграция на хората с увреждания, с акцент върху комуникативните форми
за достъпност, като се съобразява с
функционалния дефицит и заболяванията на хората с функционален
дефицит и прилага нестандартни и
нискоресурсни форми и методи на
работа;
- да разяснява принципите на
търпимост и толерантност към различията у хората и техните специфични потребности, да подпомага
сдружаването им за тяхната трудова,
обществена и битова реализация;
- да съдейства за укрепването на
административно-управленческия
капацитет на структурите на СИБ и
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другите сдружения с идеална цел от
неправителствения сектор при реализация на социално-значими програми и проекти;
- да подпомага хората с физически увреждания при усвояване
на нова професия и квалификация
вследствие на трудоустрояване, за
запазване на работните места чрез
тяхната бърза адаптация от работодателите към функционалния дефицит на трудоустроените работници и
служители;
- да работи съвместно с общините
и централните ведомства за изграждане на достъпна среда и осигуряване на свободен достъп за хората със
специфични потребности;
- да работи с местните органи на
властта за поетапно изграждане на
специфични заведения за социални
услуги и дейности, за деинституциализацията на специалните социални
заведения, за обучение на децата с
ограничена възможност за социална
интеграция в интегрирани учебни
заведения и др.;
- да сътрудничи със средствата за
масова информация на национално,
регионално и местно равнище, за изваждане “на светло” проблемите на
хората с увреждания и осъществява ефективен граждански контрол в
процеса на тяхното решаване;
- чрез активно международно
сътрудничество да подпомага приобщаването на хората с увреждания
в България към европейските ценности при съхраняване на националните традиции;
- да работи за израстването на
организациите на и за хора с увреждания като регионални координационни центрове за съвместни инициативи, трансгранично сътрудничество
и др.

- предоставяне на услуги на хората с увреждания и деца с увреждания
в клубовете и дневните центрове.
Общо през 2011 г. бяха извършени
услуги и подпомогнати 363 893 хора с
увреждания,
като остойностените
дейности по
в ът р е ш н а та
наредба
н а д х въ р л ят
3 426 100 лв.
Де й н о с тите
бяха дофинансирани от
бюджетната
субсидия на
СИБ общо с 600 000 лв. по следните
направления:
А. За финансиране на дейностите
на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги и оказване на социална
помощ в нишите, освободени от
държавата и общините, в т.ч. за дейностите, предвидени в чл. 53 от ППЗИХУ, осъществявани от регионалните
структури на СИБ, за антидискриминационни
и медийни
прояви,
нови услуги и дейности
и
др., беше
определена за 2011
г. сумата
196
400
лв. от бюджетната субсидия на СИБ,
срещу която бяха извършени услуги
и подпомогнати 169 325 лица с увреждания с остойностени помощи и
услуги за 1 549 142 лв.
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Б. За подпомагане на дейностите
по оказване на информационноконсултантски,
организационнометодически,
административноправни, транспортни и други услуги,
в т.ч. за обучение, квалификация,
преквалификация и увеличаване
административния капацитет на
кадрите и структурите на организацията и за нови видове дейности са
разходвани през 2011 г. 125 280 лв.
от бюджетната субсидия, срещу която бяха извършени услуги и оказана помощ на 112 939 лица с увреждания на стойност 490 855 лв.
В. За допълване на дейностите
за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти,
разкриване на нови работни места,
масови дейности, подпомагане на
спортни, културни и туристически
мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността на хората с физически увреждания и др.
бяха усвоени 138 500 лв. бюджетни
средства.
Г. За допълване на средствата,
необходими за социална интеграция и интеграция чрез социални
контакти, организационно-масови
дейности, дейности в национални
и международни организации, за
международна дейност, контакти
и социални издания, транспортни,
пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др., бяха
усвоени 139 820 лв., като остойностените дейности и услуги надхвърлиха 1 112 598 лв. с бенефициенти
50 482 хора с увреждания.

Тези дейности са от особено значение за признаването на СИБ като
регионален авторитет. СИБ пое
инициативата за учредяване на
Балкански консултативен съвет на
организациите на хората с увреждания, които са 11 на брой. СИБ
продължи активната си работа
във ФИМИТИК (FIMITIK), Моубилити интернешънъл (MI), Световния
интернационал на хората с увреждания (DPI) и Европейския форум
на хората с увреждания (DPI), като
помогна за създаването на положителна представа за демократичните промени и реформи у нас.

През настоящата година СИБ трябва да издигне като приоритет работата с младите хора с физически увреждания, което означава устойчива
и съвременна политика спрямо образователните потребности и трудовата реализация, без да се прекратява натискът за социална сигурност и
свободен достъп на хората с увреждания. Организацията трябва да се
отвори към индивидуалните потребности на отделния човек, като се съобразява с груповите и националните
интереси, защитавани от други неправителствени сдружения. Трябва
да се приложи безусловно на практика максимата, възприета от EDF:

“Нищо за нас, без самите нас!”

19

áðîé 6
юни 2012

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО

ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ... 
Враца

 
 
национална
конференция

Галина ГАНОВА

На отчетно събрание на Основната общинска организация на
СИБ във Враца гост в Посетителския

център за хора с увреждания бе и д-р Орлин
Димитров – началник отдел „Здравеопазване“ в общината. Събранието бе ръководено
от председателя на местната организация
Начо Начев. След единодушното приемане
на дневния ред, равносметка за изминалата
година направи зам. председателят Жасмина Баръмова. В него тя с гордост подчерта,
че в рамките на 7-мия Конгрес на СИБ г-н
Начо Начев е избран в Управителния съвет,
което говори за добрата работа на местната
организация.
От доклада стана ясно, че през годината
ръководството е организирало ежемесечни събрания с цел запознаване на членовете с новости в социалното подпомагане,
с бюлетина на СИБ, с новините от сайта на
Враца. Осъществени са редица срещи с Областна администрация и общинска управа,
Дирекция „Социално подпомагане“, изнесени са здравни беседи, лекции с МВР и др.
Подобаващо са отбелязани много празници
с участие на малчуганите от ЦДГ „Щастливо
Детство“ с директор Магда Генова. Запомнящи са още кулинарните изложби с награди,
екскурзиите, наградите на Дора Манчева,
Евелина Панова и Венка Братоевска от фестивала в Перник, а така също Ани и Иван,
станали лице на „Кураж“ за миналата година.

Сдружението „Национален алианс за развитие” с
председател Таня Йовева
проведе национална конференция на тема „Жените с
увреждания, тяхната заетост – права и възможности”. В нея участваха представители на бюрата по
труда, на регионални служби на Агенцията за социално подпомагане, безработни
жени с висше образование и
жени, успели да намерят работа, въпреки увреждането
си.
Участниците в конференцията бяха приветствани
от г-жа Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в
България, от Катерина Генова, асистент на евродепутата д-р Антония Първанова, от представители на
МТСП. Доклади по темата
и своя опит изнесоха Таня
Йовева, Виолета Златева
- ръководител на национална организация за надомна
работа, Ирина Папанчева,
председател на Българска
асоциация за подкрепена заетост, Антоанета Кацарова от Национална агенция
за професиоанлно образование и обучение и др. В конференцията участваха и
представители на Съюза на
инвалидите в България от
регионите София област,
Монтана и София град.
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ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...
Г-н Начев запозна присъстващите
с насоките за работа през 2012 г. „Ние
сме една от първите организации в
страната, подписала договор за коректив и партньор на местната власт
преди четири години, когато кмет бе
настоящия социален министър Тотю
Младенов“, подчерта той. Затова приоритетните задачи и през тази година
са: лобиране пред местните власти за
подпомагане живота на членовете, подобряване работата в
организацията,
привличане
на млади хора с увреждания
в редиците; допълнително обучение на УС, съдействие пред
Бюрото по труда за намиране
на работа за хора с уврежда-

ния, участие в културния
живот на града, мониторинг по изпълнение законодателството за общодостъпна
среда и др.
„Уверявам ви, че Община Враца ще
бъде ангажирана с Вашите проблеми и ще ги разрешава в рамките на
възможностите си. Вие просто трябва да алармирате ръководството за
тях...“, обеща на прощаване д-р Орлин
Димитров.

Отчетна конференция на РО на СИБ - Враца събра в Посетителският център 18 делегати от шестте структури в региона – Мездра, Мизия, Бяла
Слатина, Бутан, Роман и Враца. Председателят на РО на СИБ Начо Начев прочете доклада за едногодишната дейност и предложи насоки за развитие през
следващия отчетен период. Най-важните от тях са: Изпълнение на решенията
на Общото събрание на СИБ, проведено в края на 2011 г.; Повишаване ролята
на областните структури в живота на инвалидите; Привличане на млади хора
за членове на организацията и недопускане противопоставяне между поколенията; Широко взаимодействие с Бюрото по труда за осигуряване работни места за хората с увреждания; Създаване на система за обучение на инвалидите
за повишаване на тяхната компетентност; Развитие на самоинициатива и собствен бизнес; Организиране на културни прояви и честване на празници, и др.
Отчет на Регионалната контролно-ревизионна комисия направи Татяна Христова. За живота и дейността на хората с увреждания в региона разказаха Камелия
Петкова – Мездра, Иван Илиев – Бяла Слатина, Виолета Беляшка – Мизия и Емилия Боянова – Роман. В последната точка от дневния ред присъстващите избраха
за член на Контролно-ревизионната комисия Георги Георгиев от Бяла Слатина,
който
ще заеме мястото
на Йорданка
Георгиева.

21

áðîé 6
юни 2012

тема на броя

На 10 април се проведе годишното отчетно събрание на Стефан Стойчев
Пловдив
Сдружение „Надежда за достоен живот” в Пловдив с предсеКалояново. Интересни бяха екскурдател Веска Младенова. На него
присъства и председателката на
зиите до х. Здравец, Клисура, БачкоРО на СИБ Смиляна Запрянова.
во, Кърджали, Солун, Одрин и др.
През годината много бяха културПрез 2011 година членовете на
ните мероприятия. Някои от тях се
организацията проведоха множепосещаваха безплатно, а театралниство срещи с кандидати за кметове
те постановки - с намаление. Членои общински съветници. Паметна ще
вете на организацията ще запомнят
остане срещата с арх. Илко Николов,
концертите на Лили Иванова, Ваня
който по-късно беше избран за предКостова, „Тоника”, Тони Димитрова,
седател на Общинския съвет (ОС).
Калуди Калудов, Състав „Едирне”, „КоОрганизацията има свой приятел,
миците”, посещенията на 4 циркови
спонсор и застъпник в ОС за решавапредставления и др. Посетен беше и
не на проблемите на хората с уврежфестивалът за стари градски песни, в
дания в лицето на г-н Фратев, който
който участвуха и членове на сдрудари компютър и пари за екскурзия
жението. Бяха осигурени безплатни
в чужбина. Г-жа Младенова и членове
пропуски на желаещите да посетят
на организацията често присъстваха
Есенния международен панаир и
на сесии на ОС, като напомняха на
други интересни изложения. Всеки
управляващите да изпълняват превторник в центъра на града желаещидизборните си обещания.
те присъстват на традиционни сбирПрез май миналата година членоки. В четвъртък пък се срещат в клуба
ве на УС участваха в приемането на
в район „Тракия”, където се подготвят
Стратегията за развите на социални
програми, обменят се идеи.
услуги в Община Пловдив 2011-2015
През изминалата година 30 нужгодина. Представители на организадаещи се бяха включени в проект за
цията присъстваха и на Международенергийна ефективност – за уплътняна конференция „Трудова заетост на
ване на дограма, смяна на ел. крушхора с увреждания”.
ки с енергоспестяващи и приспосоМного са събитията и празниците,
бления за икономично разходване
които хората отбелязват заедно. Прона вода. Бяха получени и раздадени
веде се спортен празник край Гребдарения от фирми и частни лица за
ния канал. При много емоции премипразниците.
на хвърлянето на топка, дърпането
На събранието се изказаха и много
на въже и особено слалома с инваот членовете, имаше критика за слалидни колички. Първенците получибости, които трябва да бъдат отстраха предметни награди, осигурени от
нени.
Цветан Николов, член на организациГ-жа Запрянова даде добра оценка
ята. Отборът по боулинг продължава
за дейността на организацията, спотренировките си. Желаещи през лядели своите препоръки за бъдещатото ползваха плажа „Аквапарк” безта работа, горещо препоръча и сп.
платно. Успешно се състезаваха на
„Кураж”, което информира всички за
мемориалния маратон „Съединение”
дейността на СИБ.
на 6 септември и на авторали в село
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ПАРТНЬОР И КОРЕКТИВ...

Търговище

Екатерина НАКОВА

Нов председател има
Основната организация на
СИБ в Търговище. Длъжността
вече се заема от Ваня
Караиванова, която сменя на
поста Пепа Маринова.
Рокадата се наложи след констатирани нарушения и злоупотреби от
страна на Маринова. Ревизионната
комисия на Организацията в Търговище е извършила цялостна проверка на документацията и финансите в
края на 2011 г. и през януари 2012 г.
Вследствие са установени пропуски
в поддържането на документацията
на Основната и Регионалната организации от тогавашния председател
Пепа Маринова, както и злоупотреби
с финансови средства и канцеларски
материали. Съставени са констативни протоколи за нарушенията, като
след тяхното предаване е проведено
заседание на Управителния съвет на
РО. По време на заседанието е взето решение Пепа Маринова да бъде
изключена от местната структура на
Съюза на инвалидите. Също тогава
Ваня Караиванова е избрана да бъде
новия председател на Организацията в Търговище.
Пепа Маринова бе и делегат, представляващ Регионалната организация в Общото събрание на СИБ. Сега
тази позиция ще бъде заемана от Ангел Ангелов.
Маринова бе избрана за председател на местната структура на СИБ в
края на април миналата година, разказва новият председател Ваня Караиванова. В началото ние, членовете
на УС, доловихме в нея стремеж и же-

лание за работа, което ни даваше основания да вярваме, че ще се справи
със задълженията. Доверихме й се.
Всички искахме да се чува за нашата
организация, да бъдем разбирани и
да усещаме толерантността на околните към нас. Искахме да се намерят
нови форми на работа, нови инициативи, в които да се включваме, да се
привлекат нови членове. И вярвахме, че тя ще успее да направи всичко
това. Но, за съжаление, очакванията
ни не се оправдаха, сподели Караиванова.
В началото на април бе уредена
цялата документация на организацията и бе предадена офис техниката.

Ангел Ангелов
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На 30 март т.г. в залата на
Младежкия дом се проведе
годишното отчетно
събрание на Основната организация на СИБ в града.

Доклад за дейността изнесе
председателка Маргарита Карапенчева. Присъстваха много гости, координаторът за Великотърновски регион Илиан Бояджиев,
представители
на
общината, на Дирекецията за социално
подпомагане,
на
дру-.
жество „Човеколюбие” и др.
След доклада на ревизионната
комисия, прочетен от Йорданка
Петрова, и Насоките за бъдещата
работа на организацията, послед-

На 30 март 2012 година дружеството на хора с увреждания от община Струмяни село Микрево, проведе
отчетно събрание за
дейността на сдружението
през 2011 година.
На събранието присъстваха
кметът на общината г-н Илиев,
кметът на с. Микрево г-н Божинов, зам.-кметът г-жа Николова и
директорката на Дирекция „Социални помощи” - Сандански - г-жа
Сливкова.
Председателят на сдружението
г-н Панайотов направи отчет за
дейността на УС през изминалата година. Доклад на Контролно ревизионната комисия представи
г-жа Трендафилова. Касиерката
г-жа Сулева представи бюджета за
2012 г., а г-жа Донева – насоките
за дейността на дружеството през
настоящата 2012 г.

Горна Оряховица
Милка СТЕФАНОВА

ваха разискванията - за неосигурената достъпност, за недостатъчните социални услуги и пр.
Подчертана бе необходимостта
от по-активно участие на членовете в инициативите на организацията и повече прозрачност при
разходване на средствата. Предложено бе да се сформира представителна група за участие в Многожанровия фестивал в Перник.
Имаше и градивна критика към
ръководството на организацията.
Агелина
Панайотова

Микрево

Направени бяха бележки и препоръки към членовете на УС, като
се спази добрият тон. Събранието
протече спокойно и с голяма активност от членовете.
Гостите изказаха задоволство
от разбирателството и добрите
отношения, които сплотяват членовете на дружеството. То е учредено през 2007 г. и тази година
отбелязва 5-годишния си юбилей.
На него бе посветена другарската вечеря и по този начин денят
на събранието се превърна в истински празник. Пожеланията на
гостите за здраве и сговор в нашето голямо семейство стоплиха сърцата ни. Трогнати сме от
вниманието и от сърце им благодарим, че ни уважиха с присъствието си и взеха отношение по
повдигнатите въпроси.
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Нашият кореспондент от Перник
Даниела Аризанова

Три от най-важните
социални проекти в областта
се реализират успешно
Това констатираха на работна
среща представители на областната администрация, общините в
региона и социалните институции.
Трите проекта са свързани с основните приоритети на правителството в областта на подкрепата на деца и семейства.
Срещата се проведе по инициатива
на областната администрация в Перник и бе ръководена от зам. Областния управител Радослав Йорданов.
Участие взеха зам. кметовете, които
отговарят по социалните дейности в
шестте общини в областта и шефове
на местните дирекции за социално
подпомагане. Проектите представи
рокъводителката на Регионалната
дирекция за социално подпомагане
Ивайла Касърова, а от общините като
паартньори докладваха докъде са
стигнали в осъществяването им.
Бяха обсъдени задачите по проектите „ Детство за всички ” и „ И аз имам
семейство ” – финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Проект за социално
включване, финансиран със заемни
средства от Световната банка.
Идеята е започнатите дейности да
се превръщат постепенно в делегирани от държавата, но засега те решават проблемите на парче, въпреки
приеманите от години стратегии в
тази сфера.
На срещата беше съобщено, че и
другите общини от областта могат да
се включат в проекта, независимо, че
не са кандидатствали.

съобщава:
Изложба
«Да научим
повече за
аутизма»

Фотоизложба
под
мотото „Време е да научим за аутизма“, се проведе в Перник.
Инициативата се организира от
Росен и Радосвета Симеонови, които са родители на дете аутист,
със съдействието на Общинския
комплекс Дворец на културата,
фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, РЦПИОВДУСОП и ЦСРИ - Перник.
Проектът “Майки и приятели
на деца - аутисти - Трябва да чуете за нашите деца”, даде старт
в България и е продължение на
почти едноименна кампания в
световен мащаб, която стартира в Лондон през 2009 г., премина
през цялото Обединено Кралство,
всички Американски щати, Нова
Зеландия, Дубай, Южна Африка,
Ирландия, и цели основно повишаване нивото на информираност на обществото относно
състоянието “Аутизъм”, както
и да се постигне по-високо качество на живот на аутистичните
личности и техните семейства.
Стартът на информационната кампания се даде с фото-сесия
на 14 и 15 Септември 2010 г., когато се събраха 15 майки на деца
с аутизъм от цялата страна и
10 известни и обичани личности
- Ники Кънчев, Део, Гала, Ани Пападополу, София (изпълнителката на “Син талисман”), Елена Йончева, Графа, Дидо от Д2,
Марта Вачкова и Камен Воденичаров, на чиито тениски се виж-
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да световното лого на аутизма.
Кампанията цели, обществото
виждайки, че известните личности подкрепят майките на
деца с аутизъм в България в тяхната борба, децата им да излязат от “невидимостта” и забелязвайки майките, хората да
обърнат внимание на децата, да
им подадат ръка на улицата, на
детската площадка, в училище.
Символичната социална подкрепа
в България не дава право на българските майки на деца с аутизъм да
направят своя избор - да упражняват професията си или да са личен
асистент на детето си, което се
нуждае от 24 часов придружител.
Аутизмът не е болест, а състояние. Преди 20 години 1 на 10 000
деца страдаше от аутизъм. Преди 5 години 1 на 500 деца страдаше от аутизъм, през 2008 г. 1 на
150 деца страдаше от аутизъм,
през 2010г. 1 на 110 деца в света се диагностицира с аутизъм.
Официално около 16 000 са децата с аутизъм в България, в действителност, те са много повече
и този факт рефлектира минимум върху 60 000 човека в България към настоящия момент.
През изминалата година, повече
деца са диагностицирани с аутизъм, отколкото с диабет, синдром на Даун, рак и СПИН общо.
С фото-сесията се надяваме да
сигнализираме на хората, че про-

блемът е сериозен и никой не е застрахован от това. Затова бихме
искали да осъществим контакт с
родители на деца с генерализирани
разстройства в развитието, за да
изградим фондация в Перник, чиято крайна цел е да работи с деца
от 12,13-годишна възраст до 18-години, защото в България тези деца
след основното си образование нямат никакво бъдеще. Оказва се, че
това е поредният случай, в който
родителите трябва да се лутат в
търсене на варианти за някаква
ангажираност на деца, които реално не могат да правят нищо, не покриват държавния образователен
стандарт и въпреки това имат
някакво прилично отношение и
комуникация със заобикалящия
ги свят, казаха организаторите.
Родители на деца аутисти разказаха за проблемите, с които се
сблъскват. Майка на момченце аутист търси компетентна помощ,
защото не се справя сама, но трудно я намира. Самотна жена с две
деца, едното от които аутист,
живее на тъмно, защото за неплатени сметки е с прекъснат ток,
а синът й мечтае за компютър...
”Ако направим щастлив малкия
кръг от хора около себе си, ще направим щастлив и големия кръг
около нас. И така можем да променим света.” С тези думи актьорът
Христо Мутафчиев подкрепи амбицията на родителите от Перник
с деца аутисти да осигурят обществена подкрепа и по-добри условия за развитието на децата си.
Сред подкрепилите инициативата на местно ниво бяха областният управител Иво Петров,
замесетник-кметът на община Перник Илинка Никифорова,
ръководители на институции и
организации, бизнесмени. Поздрав
за тях отправиха талантливата пернишка певица Николета
Станойкова и група „Тролите“.
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Нашите кореспонденти от Пловдив
Мариана ПАВЛОВА
съобщават:
Щекотливи отговори без пари даваха адвокати
Безплатни консултации за хора в нужда. Това не бе пролетна шега, а се случи на 21-26 март в седмицата на отворените врати, под егидата на областната
управа на Пловдив. Партньори на събитието бяха сдружение „Съюз на инвалидите”- Пловдив и дирекция „Социално подпомагане”. Форумът, събрал хиляди пловдивчани, стартира с дискусия на тема „За по-добри дни на тези, които
страдат най-много”. То се реализира под „благословията”на Световния ден на
социалната работа и организираната от Международната федерация на социалните работници Седмица на действието. От 10 до 12 часа всеки ден в Областната администрация на площад „Никола Мушанов” 1 юристконсултите и
социалните работници даваха безплатни консултации на гражданите.
Ежедневно се презентираха и някои от отделите на социалните служби в
Пловдив. Сряда бе посветен на хората в неравностойно положение под тепетата. В дебатите активно участие взеха председателят на РО на СИБ - Пловдив
Смиляна Запрянова и нейни сътрудници. Четири екипа от отдела за закрила
на детето разясняваха различни аспекти от работата си. Във фокуса попаднаха
щекотливи теми за проблемите при осиновяването, превенция на домашното
насилие, приемната грижа и допълнителна информация за това как да се реагира при подобни ситуации. Безплатните професионални съвети на инвалиди
и социално слаби хора експертите даваха не само в Областната администрация, но и в дирекция „Социално подпомагане” на бул. „Руски” 13, както и в бюрата в кметствата по райони.
Стефан Стойчев

ГОДИШНИНА НА ВАЖНА СЛУЖБА

Юбилейни 10 години навършва
специализираната „Гарова служба за
трудно подвижни лица”, която работи безупречно по програма на БЧК
съвместно с БДЖ на гарите в София,
Пловдив, Бургас, Стара Загора и Вар-

на. Посредническа дейност извършва БДЖ на гарите в Русе, Плевен,
Червен бряг, Горна оряховица, Ямбол, Шумен и Сливен с помощта на
„Мобиллифт”.
На Централна гара – Пловдив опитните асистентки Амелия и Бейхан посрещат и изпращат хора с двигателни
проблеми, незрящи, майки с деца и
други трудно подвижни лица.
Ползващите услугата трябва да
осигурят транспорта си до гаровата
служба и да направят заявка три дни
преди пътуването при дежурния асистент, който поема всички грижи за
него до заминаването влака. Същите
грижи се полагат и за пристигащите.
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солидарност
Дневният център в Търговищечесто бива посещаван от ученици
и младежи, които искат да зарадват
представителите на третата възраст
и да поговорят с тях. Поводите за срещите им са различни – било то някой
празник, съвместна идея или международно признат ден.
На 26 и 27 април Дневният център
бе посетен от различни групи ученици, които искаха да участват, под
някаква форма в Европейския ден
на солидарност между поколенията
– 29 април. На 26-ти ученици от десети клас във Второ СОУ „проф. Никола
Маринов” в Търговище бяха на гости
на възрастните хора, с идеята да си
поговорят за доброто. Пред младежите потребителите на Центъра разказаха за своите ученически години,
за отношенията с преподаватели и
родители, за живота като цяло. А учениците споделиха свои впечатления
за учението преди и сега, за образованието и за това как се забавляват
младите днес.
На 27-ми април в Центъра за
възрастни хора бе изключително
оживено. Тук бяха деца от първи клас
на Първо СОУ „Свети Седмочисленици” в града. Малчуганите заедно с
класния им ръководител Ася Трендафилова работят по проект и често
посещават потребителите на „Дар”.
Децата и възрастните са вече истински приятели,
каза
Василка
Асенова
– специалист
в
Дневния
център. Те ни
посещават
често, продължи тя, за-

Екатерина НАКОВА

По повод Европейския ден
на солидарност между
поколенията малчугани
гостуваха в Дневния център
за възрастни хора
с увреждания „Дар”
едно бяхме на Международния ден
на хората с увреждания, по Коледа
и Баба Марта. Правихме сурвачки,
мартенички, пеем и танцуваме заедно. А по повод Деня на солидарност
между поколенията те дойдоха, за да
бъдем заедно. Първолаците занесли
китка здравец на възрастните хора
и им пожелали здраве и дълголетие.
А потребителите на Центъра ги посрещнали с песни и ги изпратили с
подарък – изработено от тях пано на
цветя. Във времето, прекарано с наймалките ученици, представителите
на третата възраст разбраха, че за да
запазят духа, а и здравето си за подълго, не трябва да прогонват детето
от себе си. От своя страна малчуганите научиха, че всеки ще порасне, ще
остарее и ще побелее, но само от тях
зависи колко мъдрост ще са събрали
в годините.
За да сплотят приятелството си,
малчуганите от Първо СОУ в Търговище и потребителите на Дневния
център за възрастни хора с увреждания „Дар” са посадили борче на приятелството в двора на Центъра.
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импулси
Въпреки проливния дъжд на 25
май, салонът на читалището
в град Долна Митрополия беше
препълнен с публика в очакване
на нещо хубаво. И то се случи.

Десетият фестивал
на художествената
самодейност - регион Плевен
Главната заслуга е
на г-жа Поля Томовска, кмет на града, под
чийто патронаж бе
проведен
поредният
фестивален празник за
хората с увреждания
от регион Плевен. В организирането му участваха и г-жа Светлана
Георгиева, секретар на
общината, г-жа Незабравка Булянска, ръководител на дирекция в
общината, местното читалище, регионалната и
общинските организации в Плевен и Долна
Митрополия.

Дългоочакваният
фестивал бе открит от
всеобщия ллюбимец –
малкият Илиян Танков
от град Искър с песента
„Аз съм българче”.

Виолета Христова
Приветствия към
участниците
отправиха председателят
на РО на СИБ – Плевен
г-н Иванчо Атанасов и
г-жа Светлана Георгиева. Прочетен бе и поздравителен адрес от
ОО на СИБ- Пордим.

И се заредиха колективни и индивидуални
изпълнения.Певиците
от с. Шияково излязоха
с чудни влашки носии,
но обраха овациите с
мелодичните и игриви
песни. Изпълнителят
от Левски ни върна
към миналия век, за
отминалата
младост
тъгуваха и жените от
певческата група на
Гулянци. Много хубави
стари градски песни
чухме и от състава на с.
Деков. Китка балкански
песни изпълниха певици от Плевен. Весели
и закачливи народни
песни пяха групите от
с. Опанец и с. Ясен, хубаво се представиха и
съставите от Червен
бряг, Никопол и с. Горна Митрополия.
Но
най-куражлии
бяха индивидуалните

с. Горна Митрополия
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с. Шияково

винаги ще имаме куража
да живеем, да се срещаме
изпълнители Радка, Ве- и да пеем! от букета изпълнения
нета, Павлина и Здрави с най-импулсиращи
ка от Долни Дъбник.

Плевен

послания бяха личните произведения на
Димитрина от Долни
Дъбъник и на Борянка
от Долна Митрополия.
Така завърши поредният Х фестивал на хората с увуреждания от
РО на СИБ – Плевен. И

Никопол
Те разведриха публиката с весели песни и
стихове. Еленка от с.
Опанец изпълни чудна стара народна песен. Дора от Плевен
показа рецитаторски
талант. Стойка и Петър
от с. Горна Митрополия трогнаха всички
със стихотворение за
България и с песен за

стария ерген, Петко от
същото село с песента си накара публиката да стане на крака...
Но най-дъхавите цветя

с. Долни Луковит

вече сме в очакване на
следващия.
Снимки - Иванчо
АТАНАСОВ
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С ОПТИМИЗЪМ И ВЯРА В ЖИВОТА
Той вярва в живота.
От 14 години е с ампутирани крака, но с
оптимизъм в душата.
Движи се с инвалидна
количка, често обича
да седи пред къщата
и се любува на добре
подредения двор. Влизайки там, отвсякъде те
наблюдават разцъфналите лалета, нарциси,
зюмбюли и други разнообразни
пролетни
цветя.
Иван Петров
Иванов (Палаша) е роден на
21.02.1932г. Расте в бедно селско семейство.
Баща му Еньо,
пасе овцете, а
той с баща си оре
нивите. Ангажиран в помощ на
родителите си
училището много не го влече, но завършва трети прогимназиален клас. Мечтата
на Иван е да стане шивач, но бащата Петър
иска синът му да стане
дърводелец. Стига се
дотам, че той е готов да
скъса дипломата си, ако
не учи за шивач. Бащата
отстъпва. Иван оре нивите и ходи в Козарево
да учи занаят при майсторите Атанас Георгиев и Първан Коев.

Радка Златева
При тях учи занаят две
години и после идва в
Твърдица при майстор
Йордан Михнев. След
казармата започва работа като извозвач на
трупи в горското звено,
но напуска и най-после
постъпва в ТПК „Първи
май” и става шивач...
След известно време
става и отговорник на

бригадата.
Взискателен, но и внимателен е
с колегите си. А и умее
да се вслушва в желанията на клиентите си.
Заради всичко това често е обявяван за ударник. Създава семейство
с Денка Лукова, раждат им се две дъщери...
Но в живота няма само
хубаво. Още докато работи, се разболява от
диабет. И след пенсионирането му през 1994

г., му отрязват единия
крак, през 1998 г. режат и другия...Въпреки
това Иван не се поддава на отчаяние. За него
се грижат съпругата му,
дъщеря му Пенка и служителките от социални
грижи.
Тази година за него е
юбилейна и той решава
да събере най-близките
си хора. Празникът е
отбелязан в клуба на
инвалидите
„Вяра, Надежда
и Любов”, в който Иван членува от много години. В разгара
на тържеството
той бе поздравен от председателя на клуба Йови Колев,
главната счетоводителка
на
кооперацията
Митка Крълева, Георги
Савов – бивш началник
на пожарната в града
ни, от Иван Чомаков и
много други. Всички му
пожелаха здраве, дълъг
живот и никога да не се
отчайва.
Днес Иван и Денка
се радват на своите две
дъщери, четири внучета и четири правнучета.
Желаем им още дълги
години съвместен живот!
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ПАМЕТ

ОТ МОНТАНА СТАРТИРАХА
НАЦИОНАЛНИТЕ ЧЕСТВАНИЯ
НА 100-ГОДИШНИНАТА
ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
Иван димитров

С военния химн „Шуми Марица”,
химна на България и едноминутно
мълчание започна тържествено честване в Младежкия дом, за да бъдат
почетени падналите във войните и
починалите ветерани. Ученици от
Гимназията по строителство и архитектура показаха мултимедиен проект, който припомня най-важните
моменти от войната. Директорката
на историческия музей Уляна Даракчийска разказа сведения за участието на Фердинадска и Ломска околия
в Балканската война. Тя припомни
как след обявената мобилизация
хората дарявали продоволствие,
дрехи, опинци и животни за фронтоваците, нищо че тогава в нашия град
с 3500 жители върлувала и холера,
която убивала по 8 -10 души дневно.
Частни файтони превозвали тежко
ранени хора от гарата до болницата,
а по решение на ОбС и кмета Тодор
Грънчаров общината се грижила за
семействата на загинали във войната.
Сред най-активните участници в
събитията преди век са жителите на
с. Превала, откъдето са мобилизирани 68 души, а 14 от тях са загинали
в Балканската война. За съжаление

днес паметникът, построен в тяхна чест, е опоскан
от крадци на метали – няма
ги кръстовете за храброст
и оградата на монумента,
която е била направена от пушките
на пленените турски войници, каза
кметът на с. Превала Иван Вълчаров.
Синове и внуци на участници във
войните разказаха автентични спомени за войната. 90-годишният Иван
Маринов днес беше знаменосец на
честването. Той е син на участник
в Балканската война и ветеран от
Втората световна война, носител
на най-високото отличие Орден за
храброст. Освен него още 52-ма ветерани от област Монтана получиха
поздравителни адреси от областния
управител Ивайло Петров по повод навършването на 90–годишна
възраст.
Сред изказванията на политици
и общественици бих откроил думите на доц. Борислав Великов. «Ако
тогава Балканската война е била
продължение на българския национален идеал, то за нас, политиците и
държавниците от съвременното поколение, продължение на тоя национален идеал беше присъединяването на България към ЕС». После за
падналите във войните граждани на
Монтана беше отслужен молебен и
бяха поднесени венци и цветя на паметника на загиналите във войните.

ОТ МОНТАНА СТАРТИРАХА НАЦИОНАЛНИТЕ
ЧЕСТВАНИЯ НА 100-ГОДИШНИНАТА
ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

Честванията
ще продължат
до 5 октомври
под
патронажа
на Министърпредседателя
Бойко Борисов.

На 5 октомври
преди век е
избухнала
Балканската война,
в която са
мобилизирани и
вземат участие
повече от 600 000
българи, водени от
националния идеал
за освобождение на
1,5 милиона братя
българи, останали
до тоя момент
все още под
османско владение.
„Преди 100 години се разделихме с два комплекса:
на роба и на освободения роб”, такава оценка на
събитията от онова време дава най-видният
изследовател на българските войни
акад. Георги Марков.

