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ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА

На 05.12. 2012 г. повече от 450 делегати от всички
краища на Европа участваха в заседанието на

ІІІ EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ НА Х ОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Морфи СКАРЛАТОВ
В него взеха участие и ръководители и членове на Европейския парламент и
Европейския съюз. Всички заедно обсъждаха как Европа може да осигури защита на правата на хората с увреждания във време на криза. Делегатите от неправителствените организации на хората с увреждания гласуваха резолюция, с която се призовават европейските институции и консултативни органи, държавите
- членки на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и други заинтересовани страни да предприемат подходящи стъпки в тази посока. На сесията
на Европейския парламент на хората с увреждания България беше представена от г-н Красимир Коцев – Председател на СИБ и на НСХУБ, член на
УС на Европейския форум на хората с увреждания и на Световния съвет
на Международната асоциация на хората с увреждания. Това беше една
наистина историческа среща, за каквато не можеше да се мисли до неотдавна.
Заседанието беше открито от Председателя на Европейския парламент г-н Мартин
Шулц, който заяви: „Има вече доказателства, че политиката на строги икономии удари
най-силно най-уязвимите слоеве в обществото. Има и реален риск възможностите на
хората с увреждания да се върнат десетилетия назад в миналото. В днешната напрегната политическа, социална и икономическа ситуация е просто неприемливо хората
с увреждания да живеят все още във бедност и лишения, без законно полагащо се
образование, професионално обучение и трудова заетост.”
Г-н Шулц изрази своята увереност, че„Парламентът ще следи отблизо за предложения,
които задължително да включват съществени социални и икономически мерки, с които
ще бъдат подкрепени хората с увреждания да посрещат предизвикателствата на живота.”
В своя встъпителен доклад, председателят на Европейския форум на хората
с увреждания г-н Янис Вардакастанис подчерта:
„Третият Европейски парламент на хората с увреждания е мероприятие, с което искаме да покажем на ръководителите на ЕС, че има само един отговор, с който можем да се изправим пред кризата, поразила толкова дълбоко Европа, а
той е: повече демокрация, повече наше участие и по-силно обединен наш общ
глас. Ето ни днес, ние сме по-многобройни, ние сме по-силни отвсякога, нашият глас се чува все повече и по-далече. И твърдим, че е необходимо да започне поскоро съзидателен диалог за действени мерки, които засягат живота ни. Ние сме
дължни да настояваме категорично за по-добра Европа за хората с увреждания!”
Европейският омбудсман г-н Никифорос Диамандурос обясни ролята на омбудсмана в прилагането на правата на хората с увреждания в ЕС и заяви: „Аз съм уверен,
че Европейският омбудсман ще бъде един от органите за насърчаване и наблюдение
на изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в рамките
на ЕС. И ще направя всичко, което мога, за да изпълним този ангажимент.”
Предвижда се през 2013 г. ЕС да представи своя първи доклад пред ООН за напредъка и успехите в защита на своите 80 милиона граждани с увреждания.
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Велинград - с име
и чар на момиче
Анастасия КРЪСТЕВА
Организацията на СИБ
“Надежда“ от с.Черно море
и Рудник, Бургаска община,
реши да посети Велингад.
Бяхме посрещнати от колегите от клуба на инвалидите - председателката Катя
Славова, уредника Тошко и
любимката на ТВ „Скат”
Стойка Станоева, която е
с два бастуна, но дойде на
гарата да ни посрещне и изпрати с дарове.
Не всички забележителности успяхме да посетим,
но от екскурзовода на музея, от вниманието на персонала сме възхитени, което изразихме в книгата за
впечатления.
Хотелът ни не е четири
звезди, но девойки с личните
си автомобили ни посрещнаха на гарата и ни изпратиха. Настанихме се в прекрасни стаи с топла вода,
басейни...И храната беше с
всички екстри. Изказваме
сърдечна благодарност и на
екскурзовода до „Клептуза”
Асен Градански, който се
оказа бургазлия и добър певец на странджански песни.
Шофьорите на автобусите
ни запомниха и също бяха
внимателни и услужливи.
На срещата г-жа Катя

ПАМЕТ

2013-та,
знакова и
вълнуваща
за България
Годината, казват астролозите, е на
Змията и ще премине под покровителството на Меркурий. Това означава, че
всички трябва перманентно да актуализират информацията, която използват, да усъвършенстват навиците и да
оптимизират дейностите. Общуването между хората ще е един от факторите за напредък. Трудните ситуации
ще ги накарат да обединят усилията си
и да си помагат в критични моменти. За
всички нас ще бъде от съществено значение да се научим да оценяваме реалността такава, каквато е, а не каквато ни
я представят управляващите, пресата
или други популярни източници, да разчитаме повече на себе си, отколкото на
институциите и да защитаваме правата и позициите си по-активно, при
това с позволени средства.

!

Но нека да запомним преди всичко
датите, на които ще отдадем заслуженото на личности и събития,
оставили трайна следа в българската история. Те подхранват гордостта ни, те възраждат пример,
който трябва да следваме, ако имаме амбицията да продължим невероятната пътека на родината ни
през вековете. Те приканват към
мъдрост и загриженост за бъдещето на децата ни.
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Календар на юбилеите
165 години от рождението на
поета-революционер Христо Ботев
06.01.1848 г.
150 г. от рождението на
Алеко Константинов –
27 януари ...
140 години от обесването
на Васил Левски 18.02.1873 г.
135 години от Освобождението
на България от османско иго –
3 март 1878 г.
200 г. от смъртта
на Софроний Врачански –
11.03.1639 г.
70 години от спасяването
на българските евреи –
май 1943 г.
110 г. от избухването на
Илинденско-Преображенското
въстание –
02.08.1903 г.
105 г. от провъзгласяването на
независимостта на България –
22 септември 1908 г.
170 години от рождението
на Георги Бенковски –
21.09.1843 г.
110 г. от рождението
на Джон Атанасов 04.10.1903 г.
Бележка на редакцията:
Ако сме пропуснали друг интересен
юбилей, подскажете ни...


 
 
Славова представи
присъс т в а щ и т е
членове,
а
г-жа
Кръстева ги запозна накратко със
с.Черно море и с.Рудник и с
гостите, дошли оттам. И
после запяхме „Хубава си
моя горо”. Последва нещо
като мини-преглед за индивидуални
изпълнения
на фолклорни творби от
двете страни. Раздадени
бяха награди и за рецитали, и за песни и остроумия.
Не забравихме и химна на
Странджа. Весело и интересно премина викторината, проявиха се и певици,
рецитатори, имаше слово
от поетесата Боряна Стаева, чиято книга ни бе подарена, също и литературен сборник със стихове от
хора с увреждания.
Това е Велинград – с име и
чар на момиче и с гостоприемни хора.
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Домашни грижи
за независим
и достоен живот“
Галина ГАНОВА

„В края на ноември във
Врачанска област стартира пилотният проект „Домашни грижи за
независим и достоен живот“, който ще бъде реализиран съвместно от
БЧК, МТСП, МЗ и Швейцарския Червен кръст.
Целта на проекта е
въвеждане на швейцарски модел на здравни
грижи и социални услуги
по домовете, като форма на дългосрочна грижа
за хора над 65 години, за
роми с хронични заболявания и трайни увреждания. В рамките на проекта ще бъдат изградени
четири Центъра „Домашни грижи“ в областта - в общините Враца,
Оряхово, Мездра и Криводол, като за тази цел ще
бъде обучен и персонал. В
центровете ще работят
50 медицински сестри
и домашни помощници,
които ще предоставят
услуги на повече от 400
възрастни и хора с трайни увреждания.
Този модел на обгрижване е удобен за нуждаещите се, тъй като из-

И още нещо значимо за
утрешния ни ден....

Дарителството
е порив
на душата
Катя Славова
Мислили ли сте колко е тъжно съвсем
легитимно да събираш помощи за много
човешка кауза и да измолваш като просяк заспалото или липсващо милосърдие
на някой, който дори не си прави труда
да излезе от шефското си светилище и
лично да ти откаже. В практиката ни
са чести и такива случаи: поканеният за
съучастие в делото ни бизнесмен горещо
се съгласява, при което засмяно ни повежда към вратата, казвайки: „Обадете
се другата седмица”. Следващите дни чуваме: „има съвещание”, „няма го”, „извън
града е”… Естествено, не дочакваме да
ни кажат, че е заминал и в чужбина. И
всичко това, вместо кратичкото и неангажиращо „съжалявам, не мога”. Така
де, не винаги може. Става въпрос вече не
за някакъв вид помощ, а за отношение.
Всъщност първопричината за това, че
понякога се налага ние, доброволците от
НПО, да ходим от врата на врата да
набираме средства за социални каузи, е
дупката в ценностите, на мястото на
която в далечната ни национална история са стояли дарителството и добротворството. Тогава за един успял човек
било въпрос на дълг и чест да дари за народна кауза, за култура, за образование,
за вяра, за чешма край пътя или да помогне някому да развие способностите
си, без да чака да го молят за това. Пра-
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вил го е не като инвестиция за популярност, а като морален акт, продиктуван
от горещо, родолюбиво и милосърдно
сърце. Пак тогава всички от селото и
най-вече първите му хора са имали грижата за болните, вдовиците, сираците
и тези от общността, които са били в
нужда. Сега водещо правило е „печалба
и забогатяване с цената на всичко”. И
си спомням една сентенция, че няма победен човек от този, който прави само
пари.
Мисля си, че бъдещето е на социално отговорния и социално ангажирания
бизнес – този, който планира наред с
растежа си принос към общественото благополучие. С това той по-скоро
печели, тъй като увеличава своето положително въздействие, получава обществена подкрепа, а значи дълготрайна
стабилност и среда, която да го прави
по-успешен. Примери за това вече има.
Носители на истинската човечност и
доброта нерядко са прекрачвали и прага
на велинградския клуб на инвалидите
„Зорница”, огрявали са го с усмивка, с доброжелателство, с желанието си да разберат как вървят нещата, от какво се
нуждаем, да изразят съпричастност, да
предложат приятелство,
да подкрепят добра идеи, да
дарят нещо,
просто
да
направят
н я к а к в о
дребно
наглед, но много
важно за тях
добро.
Паралелно с хладната
пресметливост, характерна за времето
ни, крачи тя –ЧОВЕШКАТА ДОБРОТА.
Разбира се, това не става всеки ден,
но е толкова важно, толкова нужно за
хората с увреждания, преживели, пре-


 
 
ключва хоспитализация
или настаняване в институция, а възрастните остават в своята
обичайна среда. Участие
в реализирането на проекта ще вземат и други
компетентни
институции и НПО-та, като
БЛС, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи,
НЗОК,
медицинските
университети, НСОРБ и
др.
На
стартирането
на пилотния за България проект във Враца
присъстваха още посланикът на Швейцария у
нас Н. Пр. Регина Ешер,
депутатът д-р Янко
Здравков, доц. д-р Красимир Гигов - генерален
директор на БЧК, д-р
Димитър Ленков - главен
секретар на БЛС, Милка
Василева – председател
на Българска асоциация
на професионалистите
по здравни грижи, Пенка Георгиева - Българска
асоциация за закрила
на пациентите, представители на МТСП,
МЗ, Швейцарски Червен
кръст, РЗИ – Враца, както и от общините Враца, Оряхово, Криводол,
Бяла Слатина.
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Обучение за
незрящи
Екатерина НАКОВА

Oсем души с нарушено
зрение преминаха курс
по компютърна грамотност в Търговище. Те са
представители на Съюза
на слепите и на Клуба на
нестопанските организации в града. Обучението
бе организирано по програма „Глобални библиотеки”, член на която е и
регионална библиотека
„Петър Стъпов” в Търговище, където се проведе самото обучение. Тук
лекторът по информационни технологии Илияна
Попова въведе участниците в курса в работата с електронен четец
– специализиран софтуер, който чете всичко по
екрана на компютъра и
така е в полза на хората
с нарушено зрение.
Попова каза, че обу-

Дарителството...
живяващи и надмогващи физическата
и свързаната с нея психическа болка,
търсещи в себе си и в общественото пространство мотивация и сила за живот.
Пиша това, а в главата ми са уважавани хора от местния бизнес, приятели
на организацията на инвалидите, които
години наред са дарители за Деня на хората с увр е ж д ани я ,
за
наши
мащабни
начинания,
сбирки
и
дейности
и правят
това с радост и щедрост, присъщи на добрите
хора. И им отправям нашето трогнато, развълнувано „благодаря”. Специално благодаря на кмета на Община Велинград Иван Лебанов и на четиримата
заместник-кметовете за това, че със
собствени средства подпомогнаха тазгодишното тържество на инвалидите в
Деня на хората с увреждания 3 декември.
Сърдечно благодаря и на евродепутата
Владимир Уручев. С дарените от него
300 лева посетихме с коледен подарък нашите лежащо болни.
Празниците, които отминаха – Рождество Христово и Нова година - са
дните, които духовно обединяват хората. Вълшебството
на тези дни пречиства душите, изпълва ги с обич и доброта. Нека в щастливи и мирни
дни все повече хора да се радват
на здраве, благополучие, успех!
Нека да са повече и хората, които всеки ден да искат да направят по едно добро. Тогава
и светът ни ще бъде по-добър.
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Благотворителна
акция в Ардино
Гюнер ШЮКРИ
За втора поредна година десет души
- инвалиди, социално слаби и самотни
възрастни хора в град Ардино - бяха
подпомогнати с благотворителни пакети за Коледните и Новогодишните празници. Благотворителната акция се проведе под патронажа и с финансовата
помощ на кмета на община Ардино Ресми Мурад и доброволци от Гражданско
движение „ДНЕС”.

Крайно нуждаещите се лица са избрани със съдействието на служителите от социалния проект на общината
«Подкрепа за достоен живот» и Дирекция социално подпомагане в Ардино.
58-годишният Сали Кабакчи за първи
път получава такава помощ. Той сподели, че се чувства изключително щастлив
за оказаното му внимание и пожела подобни благотворителнии инициативи
да станат традиция и в бъдеще.


 
 
чаващите се се справят
добре със специфичния
софтуер, макар че повечето от тях са възрастни
хора. И допълни, че тази
платформа може да бъде
ползвана и в домашни
условия, като на личния
компютър бъде инсталиран съответният четец. Стана ясно, че всеки
член на Съюза на слепите
в България има възможност безплатно да получи софтуера за незрящи,
чийто български глас се
нарича Гергана.
В процеса на обучението хората се научиха да
ползват програмата при
четенето на текстове, работата с документи, интернет и скайп.
Хубавото следствие от
преминалия курс е, че в
търговищката
библиотека вече ще има два
компютъра с работещ
софтуер за хора с нарушено зрение. А служител
на библиотеката, който
също е преминал курса,
ще помага на желаещите
да ползват платформата.
Обучението продължи
пет работни дни, а в самия край курсистите
получиха сертфикати за
успешното му преминаване.
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Обновиха Дома
за стари хора в
Берковица
Иван Димитров

15 години Национална
асоциация на сляпоглухите в България

На добър
път!
На самия 3 декември - Международния ден на хората с увреждания - НАСГБ
официално отбеляза своя 15-годишен
юбилей. Това се случи в една от залите на
«Новотел Пловдив» в града под тепетата.

Министърът на труда
и социалната политика Тотю Младенов и на
икономиката, енергетиката и туризма Делян
Добрев откриха обновено отделение на дома за
стари хора в Берковица.
За две години основно са
ремонтирани два етажа
от отделението за лежащо болни възрастни
хора.За подмяната на дограмата, нови мазилки и
подове са вложени 300 000
лв. - осигурени от програмата на социалното
министерство „Красива
България”, а 80 000 лв –
от общината. Домът,
който не е ремонтиран
от 1973 година, сега изглежда като почивна
станция. Старците благодариха от сърце на министрите за създадените
им нови условия. Тотю
Младенов каза, че 200

Трудно извървените 15 години изминаха
бързо, но само ръководството знае с какъв
упорит труд, нерви, енергия и време са постигнати успехите, които днес отчитаме.
Развихме и добра международна дейност,
осъществихме контакти със сходни организации от чужбина, решаващ принос имаше
НАСГБ за създаването на международна
спортна федерация на сляпо-глухите, за
чийто президент бе избран нашият председател -Димитър Парапанов. Днешните 25
структури
на
НАСГБ в лицето
на
териториалните
организации, имат:
свои певчески
състави, които
печелят
грамоти,
дипломи, статуетки и
призове; спортни
клубове
със спортисти,
които се явяваха на състезания дори и в
чужбина и извоюваха призови места; поетичен клуб „Вдъхновение» - издал три стихосбирки и поети със самостоятелни стихосбирки и книги; самодейци в приложното
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и художественото творчество, участващи в
изложби, спечелели челни места, а в Брюксел всичките им произведения бяха продадени. Ходихме в Румъния, в Турция, видяхме и обменихме опит с наши съмишленици
и се уверихме, че ние живеем по-смислен и
съдържателен живот. Има още много какво
да желаем, но се надяваме да израснем и да
се развиваме.
Работим добре и с
общините. Някои
от сляпоглухите
хора бяха
назначени на
работа
по програми и към местните общини. Създадоха
се клубове по места, където членовете на
ТО на НАСГБ имат възможност да спортуват,
репетират и да провеждат своите мероприятия.
Тържеството започна с едноминутно
мълчание за починалите през изминалия
период. Прочетоха се поздравителни адреси от: Тотю Младенов - Министър на труда
и социалната политика, Кирил Дамянов председател на ОСКСГ „Марица» - Пловдив,
поздравителни адреси от сродни НПО за и
на хора с увреждания, териториални организации на НАСГБ, както и от други институции. Присъстваха гости и от чужбина: Геир
Йенсен от Норвегия – генерален секретар
на Световната федерация на сляпо-глухите,
генерален секретар на Европейския съюз
на сляпо-глухите, вицепрезидент на Световната спортна федерация на сляпо-глухите и председател на Норвежката асоциация
на сляпо-глухите; Саня Тарцай от Хърватия
- председател на Хърватската Асоциация
на сляпо-глухите. Присъстваха също така и
много журналисти.


 
 
души от града са намерили работа по програмите
и мерките на министерството за заетост, 75
са назначени като лични
асистенти на свои близки, които се нуждаят
от помощ за обслужване.
Министър Делян Добрев съобщи, че стартира национална програма
за енергийна ефективност, от която може да
се възползва и домът за
стари хора в Берковица
и да обнови и останалите си отделения. Тя ще
работи с ресурс от 100
млн. лв., които ще бъдат
раздавани като кредити, но без лихва и с 3-годишен гратисен период.
„Никулденска
трапеза”
Марияна ДОНЧЕВА

Преди Коледа 41 жени
приготвиха 55 ястия за
изложбата „Никулденска
трапеза”, открита ден
след празника в Клуба на
инвалидите в квартал
„Вароша”. Подредени бяха
пита, боб, постни чушки и сарми с ориз, сладка
баница, тиквеник, кекс
и не на последно място
- жертвеният шаран.
Ястията бяха дегусти-

12

áðîé 1
януари 2013

ПАРТНЬОРИ


 
 
„Никулденска...
рани от всички, присъствали на изложбата.
Сред майсторите -готвачи се проявиха и двама
мъже – Петър Стойков,
изненадал жените с разядка, и Иван Войкин –
приготвил сусамки. Освен
ловешки специалитети,
на трапезата имаше
и ястия на жени от с.
Умаревци – от вокалната група „Росна китка”,
които с китка песни поздравиха домакините си
за празника.
Всеки, показал в изложбата кулинарните си
умения, получи подарък –
дървени бъркалки. Особени поздравления бяха отправени от гостите към
Ана Димитрова от Дневния център за възрастни
хора с тежки психически
заболявания, която бе
омесила питите за трапезата, пълненият ша-

15 години...
Председателят
на НАСГБ -Димитър
Парапанов изнесе
кратък доклад за

дейността на НАСГБ
през изтеклия 15-годишен период. Имаше презентация от
специалния
педагог и психолог Анна
Ройдева към НЦРСГ
„Хелън Келър» за методите на комуникация,
като средство за по-добро интегриране на
сляпо-глухите. След това г-н Геир Йенсен
изказа своята радост от гостуването си в
България. Пожела все така упорито да работим и да постигаме успехи, както досега.
Саня Тарцай също изрази своята радост за
гостуването си на празника и ни донесе поздравите от хърватските сляпо-глухи, които
много уважават Димитър Парапанов. Пожеланията й бяха в същия тон - за упорита
борба и труд за постигане на целите, които
сме си поставили.
Искра Пръшева - дългогодишен сляпоглух член на НАСГБ - изпълни две свои
песни с жест и мимика. Красимир Евтимов
от Змеица също дългогодишен сляпо-глух
член на НАСГБ изнесе пантомима. Дует „Настроение» завладя сърцата на публиката
със своите песни, а музикалната програма
на група „Здравец» и ученици от СОУ „Любен
Каравелов» разигра публиката.
Проведе се и пресконференция с председателя на НАСГБ - Димитър Парапанов, с
изпълнителния директор на НАСГБ - Светлозар Парапанов и гостите от Норвегия и
Хърватска.
Честването на 15-годишния юбилей на
НАСГБ завърши с тържествен обяд, на който
присъстваха всички гости, председатели на
ТО на НАСГБ със своите сътрудници - в оживени разговори, контакти, песни и веселие.
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ТЕНИС-ПЪРВЕНСТВО
Стоян БОЧУКОВ, Събина ДАНЕВА
За седми път Ямбол бе домакин на
Държавното първенство по тенис на маса
за мъже и жени и турнир по вдигане на тежести от лежанка в памет на Христо Христов
-председател на Ямболския спортен клуб.
Спортният клуб за инвалиди „Ямбол-99“, с
председател Надка Александрова, с активното съдействие на Българската Параолимпийска Асоциация и ОСК „Тунджа“ положиха усилие, за да превърнат първенството
и турнира в истински спортен празник за
участниците. Над 60 бяха състезателите,
пристигнали от София, Варна, Пловдив,
Сливен, Русе, Бургас и др. в това число бяха
и 15 състезатели от Ямбол. Настроението
и нагласата за осъществяване на девиза
„Да победим себе си“ бяха на високо ниво.
Първи на старт застанаха тенисистите, които в зала “Диана“ демонстрираха качестве-


 
 

ран също бе нейно дело.
Никулденската трапеза бе осветена от протоиерей Любомир Казашки.
Благотворителната кулинарна изложба се провежда за четвърта поредна година в деня след
Никулден, тя се организира от община Ловеч,
Регионалния исторически
музей – Ловеч, и Клуба на
инвалидите в кв. Вароша.
Незабравима
екскурзия
Янка ФИЛИПОВА

ни, динамични и зрелищни игри. Те бяха
разделени в 5 групи по степента на увреждания. Ямболските 11 участника се представиха по най-добрия начин. Извоюваха
2 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медала,
отборното първенство при жените и купа,
2 място при отборното мъжете и първо и
купа в комплексното класиране. Със златни медали окичиха гърдите си Зина Катева
(бронз в опън турнир) и Станимир Петков,
със сребърни - Петя Михайлова, Георги

Ръководството на организацията на СИБ в
Етрополе организира за
своите членове двудневна
екскурзия до Кърджали
и Златоград. Това беше
отдавнашна мечта за
всички да посетят тези
градове, да се срещнат
с приятели и най-вече с
отец Боян Саръев.
В Кърджали ни посрещна в двора на Истори-
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Незабравима...
ческия музей нашата
екскурзоводка г-жа Палазова с питка, сол и
китка здравец. Любезни
бяха и уредниците в музея – така разгледахме
експозициите на трите
му етажа.
После, движейки се по
улиците на гарада, г-жа
Палазова ни разказа и
част от историята му.
Посетихме и възстановената църква „Св. Йоан
Предтеча”. Много топло ни посрещнаха и в
манастирския комплекс
„Успение
Богородично”,
реставриран и оглавяван
от отец Саръев. Той ни
посрещна в църквата и
ни отдели повече от час
за отслужване на водосвет за здраве. Благодарихме му и му поднесохме
сувенири и дипляни от
нашия град.
Бяхме приети и в клуба на инвалидите, къде-

СПОРТ

ТЕНИС ...

Киряков, с бронзови - Мария Костова, дебютантка, Иван Николов и Николай Коев,
четвърти места заеха Петко Димитров, Васил Пастармаджиев, а пето - Георги Митев.
Успехи завоюваха нашите състезатели и в
надпреварата по вдигане на тежести от лежанка. Георги Киряков с резултат от 155 кг.
спечели сребърен медал, а Петя Михайлова
се класира на 4-то място. В отборната надпревара при мъжете ямболските състезатели са с трето място, такова им бе отредено и
в комплексното класиране. В промеждутъка на състезанието по двете дисциплини
на гроба на Христо Христов бяха поднесени венец и цветя. На тържествената вечеря
в хотел-ресторант Тунджа председателят
на Българската Параолимпийска Асоциация Илия Лалов и председателят на ОСК
„Тунджа“ Ямбол Иван Чолаков наградиха
първенците. Награда получи и председателката на Ямболския клуб Надка Александрова за отличната организация и перфектните условия за проведеното първенство.
Спортната проява стана възможна, благодарение на спонсорството на общините Ямбол, Тунджа, фирмите КАН, Виденов и др. на
които участници и ръководството на клуба
изказват своята голяма благодарност.

IN MEMORIAM
Навръх Коледа напусна
този свят Ненка Колева, дългогодишен член на
дружеството на СИБ в
столичния район «Сердика».Тя бе и дългогодишен доброволец в
Български червен кръст, макар и 90-годишна, не спря да помага на хората.
Всички, които я познават, се прекланят
пред голямото й сърце. Покланя се пред
паметта й и нейната съратничка от
първите години на доброволчеството им
в БЧК г-жа Лили Шмидт.
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СЕМИНАР ЗА
РЕГИОНАЛНИЯ
АКТИВ НА СИБ
В средата на
декември се проведе обучителен
семинар в град
Банкя за председатели, координатори и касиери на
регионалните организации и специалисти на СИБ.
Под ръководството на Председателя
на СИБ Красимир Коцев бяха
дискутирани
организационни
проблеми,
приоритети на
действие в условията на продължаващата финансовоикономическа
криза,
издигане ролята на СИБ
като регионален фактор
на Европейския форум
на хората с увреждания.
Участниците в семинара

обмениха опит и в работата на своите
организации главно по отношение на
партньорството с органите на местна-


 
 

то разменихме мисли
с
ръководството
на
кърджалийската
организация за общата ни
работа. Вълнуваща бе и
срещата ни вечерта в
клуба на пенсионерите,
където се повеселихме
с новите ни приятели.
Най-изненадващо за нас
бе посещението на изкуственото езеро „Водното око”, където се насладихме на цветната
водна каскада.
На следващия ден бяхме в Златоград и разгледахме етнографския комплекс. Опитахаме вкусна
баклава и въртящо се
кафе...По обед разгледахме и Бачковския манастир.
И заредени с прекрасни
впечатления се прибрахме в Етрополе, но тези
два дни ще ни бъдат завинаги скъп спомен.
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СЕМИНАР...

Благотворителен
концерт За децата,
които се нуждаят
от подкрепа
Маргарита СТОЯНОВА

И тази година на 21 декември в най-голямата
зала на Габрово „Орловец“
се състоя благотворителен концерт. Той е пети
поред и инициативата
принадлежи на общински
съветници от Габрово и
политическата централа
на ГЕРБ в партньорство с
Ресурсния център и Сдружение „Равен старт”.
В изминилите четири
години от същата благотворителна инициатива
са събрани над 20 000 лв. Те
са използвани за закупуване на оборудване с пособия
за обучение на децата с
различни видове увреждания. Макар и малко, средствата, събрани по време
на
благотворителните
концерти, подобряват услугите, предоставяни от
Ресурсния център, ресурсните кабинети в училищата и сдружение „Равен
старт”.
И тази година организаторите подготвиха много подаръци от торбата
на Дядо Коледа за децата,
които подкрепят своите
връстници.

та власт. Те акцентираха и върху нерешени
проблеми, свързани с
трудовата заетост на
хората с увреждания,
с достъпността на средата, с ефективността
на редица национални
програми. Разговорите продължаваха и
в свободното време - за най-успешните
инициативи през изминалата година, за
новите идеи, за поактивното
присъствие на местните
структури в изданието на СИБ - сп. Кураж...(К)

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12
В О Д О Р А В Н О : 1 . “ А н а К а р е н и н а ”.
1 0 . П о л а . 1 1 . Е л е к . 1 2 . Ат и н а .
14. Атоли. 16. Рибера /Хосе/. 18. 0’Нил /
Юджин/. 19. Илона. 21. Оди.
22. ТУ. 24.
Атаман. 25. Ра. 27. Ом. 28. Карат. 30.
Атанас. 32. НИВА. 33. Ирина.
ОТВЕСНО: 1. Апарат. 2. Ноти. 5. Алиби. 4. Канела. 5. Ре. 6. Ела. 7. Нето. 8. Иконом. 9. Анилин. 13.
АРО. 15. Лида. 17. Анам. 20. Ат. 23. Урат. 26. Арани /Янош/. 27. Отава. 28. Калн. 29. Анин. 31. Са.
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ПРАЗНИЧЕН АЛБУМ
И този път 3 декември - Международният ден
на хората с увреждания - беше повод ние да се
съберем и да празнуваме, а гостите - представители
на общинските администрации, на други
неправителствени организации, граждани - да ни
уверят, че сме хора със силен дух и заслужаваме
уважение и равен старт в живота. Ето, четете...
Борово
На самия 3 декември в Центъра за
социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания “Детелина
се проведе прекрасно тържество концерт с песни и стихотворения. Четохме творби на наши поети, на големи български поети, които говорят за
силата на човешкия дух да преодолява трудности и изпитания. Към ЦСРИ
“Детелина” функционират две певчески групи – едната за стари градски
песни с красивото име “Надежда”,
в която участват по-възрастните от
нашите потребители и младежка певческа
група, която изпълнява предимно български песни.
Тържеството
ни
припомни, че нашите
потребители са хора с
голям кураж - отстояват правото си на достоен живот, въпреки
че съдбата немилостиво ги е лишила
от част от тяхното здраве и самостоятелност.
На празника нашите потребители
от група “Надежда” изпяха песента на
Тони Димитрова “За тебе хората говоря” със следния текст.

А бяхме млади и красиви
и непокорни, горделиви,
сега сме малко поостарели
и от живота помъдрели.
И питаме се многократно
къде отлетяхте безвъзвратно,
години млади, години златни,
върнете се при нас обратно
В живота всичко си отива,
умира любовта красива,
остават само сълзите горещи,
остават спомени и още нещо.

Нашатата потребителка Павлина
Петкова от Борово е записала текста от хора с увреждания в Трявна.
Песента стана част от активния репертоар на група “Надежда”, а на 3
декември всички солидарно избрахме песента за химн на нашия Център.
Изпращаме ви текста на песента, за
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да стане популярна и сред другите
хора с увреждания.
Изпращаме ви и едно стихотво-

рение на нашата потребителка от
село Батин Марияна Рашкова, тя е
на 26 години и през свободното си
време пише стихове. Стихотворението “Съдба” бе посрещнато с много
аплодисменти от нашата празнична
аудитория, затова си позволяваме
да ви го изпратим. Нека младата ни
поетеса помни, че е дебютирала във
вашето прекрасно списание.

Съдба
Боже, кой прокле ме сега
да не мога да вървя.
Като птица съм без крила.
Като риба без вода...
ЧИРПАН
Елена ШОПОВА
На 3 декември в залата на ресторант “Строител” в Чирпан ръководството на общинската организация
на СИБ-Чирпан с председател Валентина Борисова отбелязаха празника
на хората с увреждания подобаващо.
Гости бяха зам.кметът Анита Кондарева, Мария Илиева - Началник на
одел Култура и Галина Генова - Главен
експерт в същия отдел. Присъстващите бяха поздравени от Валентина
Борисова и Анита Кондарева, които

Искаме да ви разкажем и за един
прекрасен момент от тържеството.
Младежката група пееше песен на
плейбек, когато изведнъж електричеството спря. Един от младежите
каза: “Токът спря.” Марияна Рашкова
веднага му отговори “Но нашият ток
никога няма да спре”. Песента беше
довършена без инструменталния
съпровод, към пеещите младежи се
присъединиха всички присъстващи
и дори всички гости. Така празникът
завърши с един неподозиран и нетърсен финал на човешкия оптимизъм.
Куражът да се живее, въпреки трудностите на живота, победи. Душите на
хората се докоснаха, сляха се в един
мощен могъщ импулс на състрадание, подкрепа и обединение. Денят
се превърна в истински празник на
волята за живот. Така прекрасно отпразнувахме Международния ден на
хората с увреждания.
В края на писмото ви благодарим,
че има списание “Кураж”, че ни давате
кураж да живеем и работим с пълни
сили, защото “Светът е за всички!”.
Колектив специалисти
от ЦСРИ “Детелина”
пожелаха здраве, лично щастие на
всички и весел празник. Зам. кметът
Кондарева декларира, че общинското ръководство ще бъде близко до
проблемите на хората с увреждания
в община Чирпан и ще ги решава и
според възможностите, в зависимост
от човешкия и най-вече - от финансовия ресурс, с който разполага общината.
Музикални поздравления към
всички отправи вокалната формация “Шанс” при Клуба на инвалидите.
Специален поздрав бе отправен за
бизнесмена Николай Петков, осигу-
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рил средствата за сценичинте костюми на
певците.Индивидуалното музикално изпълнение на стари градски песни от Манка
Танева бе посрещнато
с голяма радост и въодушевление. Младежи
от ТТТеатър с ръководител Валя Петкова
представиха скеч на
здравна тематика, който развесели
празнуващите. Последваха танци,
хора и ръченици, при които желаещите да водят българското хоро
с трибагреника в ръка бяха много.
Валентина Борисова изрази благодарността си към общинското ръководство за осигурените средства за
Денвя на хората с увреждания и на
Враца

Галина ГАНОВА
Празник по повод 3 декември организира ръководството на Основната общинска организация на инвалидите към СИБ във Враца. И както
повелява българският обичай, гостите бяха посрещнати с питка и шарена
сол. Сред приятните изненади бяха
и индивидуалните късметчета, кои-

то връщаха усмивките по лицата на
хората. Приветствия по повод 3 декември поднесоха зам. областният
управител на Враца Валентин Литов,
зам. кметът по социалните дейности

спонсорите Петър
Трендафилов
и
Иван Рогошев осигурили висококачествени чирпански
питиета, с
които
повиши градусът на
настроението
на
празнуващите хора.
Светозар Луканов, директорът на
Дирекция „Социално подпомагане“
Нели Стоянова и душата на местната
организация на инвалидите Жасмина Баръмова. Наздравица за всички
вдигна и председателят Начо Начев.

Имаше и поздравителни адреси
от областния управител Пепа Владимирова и от кмета инж. Николай
Иванов. Най-често чуваните думи в
днешния ден бяха „здраве, късмет,
повече усмивки и сбъднати мечти“,
а веселата глъч и кръшните народни
ритми не затихнаха чак до късния
следобед.
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Девня
Вени Браун
По случай 3 декември
община Девня и Дневен
център за хора с увреждания в града организираха
представяне на самостоятелна изложба на Мони Недев, дарен с талант да рисува прекрасни картини. Той
е част от голямото семейство на ДЦХУ и ежедневен
посетител.
На мероприятието, което се проведе в ритуалната зала на
общината, присъстваха кметът Атанас Кузев, зам.кметът Ели Иванова,
председателят на Общинския съвет
Васил Иванов, общински съветници,
председателят на организацията на
СИБ Митко Андонов и граждани на
Девня.
С кратко слово г-н Кузев поздрави
гостите и лично Мони Недев, като изказа своето възхищение от това, което е нарисувал и пожела на всички
здраве, да гледат само напред и подчерта, че винаги хората от Дневния
център ще имат подкрепа в негово

лице, както досега.
Поздрави към художника бяха
поднесени и от читалищни дейци,
служители от общинската администрация, от директори на детски градини и видни общественици. Малчуганите от ЦДГ ”Незабравка” в града с
песнички и стихчета допринесоха за
празничната атмосфера.
Община Девня подари на художника грамота, професионална стойка
за рисуване и материали, които ще
му бъдат от помощ за нови творби
в бъдеще. Поздравителен адрес бе
поднесен и на г-н Андонов.

На 3 Декември - Международен ден на хората с уврежданияВи пожелаваме от цялото си сърце , да бъдете все така борбени, за постигане на целта постоянно да мотивирате политиците и институциите да предприемат по-ефективни
действия, с които да се гарантира достъпът до общата
архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до
образованието, до пазара на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения,
които имат отношение към всички нас. Четем с интерес
списанието и следим всички положителни инциативи, отнасящи се до хората с увреждания!!!
Мариана Попова - Председател
на организацията на СИБ в Любимец
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Надя ЛЮБЕНОВА

Тържественото събрание беше в
конферентната зала на общината. То
бе открито от председателя на ОО
на СИБ Пепа Владимирова. С кратко

приветствие към присъстващите се обърна и
председателят на дружеството Цветанка Иванова. От името на цялото ръководство тя пожела на всички
повече кураж, ентусиазъм, здраве,
много любов и семейно щастие. Почетен гост на празника бе кметът на
община Гулянци Лъчезар Яков, който
въпреки ангажиментите си винаги
успява да отдели време и внимание
на хората в неравностойно положение. Г-н Яков увери присъстващите,
че както и досега ще прави всичко
Поморие

възможно да помага на организацията и дружествата по места за решаване на техните проблеми. Общинското
ръководство и администрацията ще
продължат да работят активно за подобряване на средата и условията на
живот за хората с увреждания, допълни още той. От своя страна
ръководството на общинската организация благодари за
съдействието, топлотата и разбирането, с които се отнася към
нея местната власт. Събранието продължи
с музикална
програма на
женската вокална група
при
клуба
на хората с
увреждания
в
Гулянци
с ръководител Елка Ганова. Членовете на местната структура на СИБ
завършиха деня с весел празник и
за пореден път доказаха, че въпреки трудностите, с които се сблъскват
ежедневно, не са загубили дух, настроение и желание за живот. Почерпката за присъстващите бе осигурена от събрания членски внос, от
общината и от самите членове.

Желязка Димитрова
Община Поморие отбеляза Международния ден на хората с увреждания в
Център „Свети Георги”, където присъстваха членовете на организацията на хората с увреждания „Елпида”, на Териториалната съюзна организация на слепите и на хората с увреден слух от града. На трудноподвижните от общината бяха
разнесени пакети по домовете им.
Социалната политика на Община Поморие по отношение на хората с увреждания е да създава такива условия, че те да имат същия индивидуален избор
и контрол над живота си, както и хората без увреждания. Акцентира се върху
личността и ресурсите за справяне, а не върху увреждането. Прави чест на
общинската управа, че през настоящата година отвори врати клубът на хората
с увреждания в Поморие, където те имат възможност да осъщестяват социал-
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ни контакти. Включват се в различни социални, културни и спортни мероприятия, организирани от общината. Не са забравени и хората с интелектуална
недостатъчност, които също участват активно в обществения живот. На организираното празненство присъстваха депутатът Петър Курумбашев, кметът
Иван Алексиев, представителки на ГЕРБ - жени, представители на Дирекция
„Социално подпомагане“ и Общинско предприятие “Социално обслужване“.

Ивайловград
Златина Гайдажиева
Членовете на Общинската организация на СИБ в Ивайловград отбелязаха Международния ден с тържество, на което дойдоха зам.кметът на
общината г-жа Виолета Недялкова,
секретарят г-жа Елена Карапейкова,
Директорът на Дирекция „Социално
подпомагане” г-жа Елена Стефанова.
Празникът бе открит от председателя на организацията Иван Иванов.

Със стихове и песни поздрав отправиха ученици от 3 клас на СОУ „Христо
Ботев” от група
за художествено
слово с ръководител Маргарита
Чичева. Те пожелаха на хората с
увреждания да
бъдат здрави и
силни, да бъдат
добри,
защото

всеки
истински
човек цени красотата на доброто
сърце.
Панаица
Славова,
член на организацията,
също
поздрави
прис ъс тващите с прекрасни народни песни.
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Габрово

Маргарита
СТОЯНОВА

Община Габрово подари на Клуба на инвалидите
кошница с плодове.
А клубът и
сдружението
„Общинско дружество на инвалидите – Габрово”
организираха празничен концерт. Зала “Възраждане”, обновена с европейски
средства неотдавна, е единствената в града, която осигурява достъп на хората
в инвалидни колички и бе препълнена. На сцената излязоха вокална група „Надежда” и гостуващият състав от село Ветрен, общ. Велико Търново.
Севлиево

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов посети Клуба на хората с увреждания и
подари термокана, чай и кафе, с което те се почерпиха на празника.
Възрастните хора от дома в с.Столът получиха миксер с пасатор, а хората с
умствена изостаналост от дома в с.Батошево се сдобиха с нова микровълнова
печка.
В деня на празника кметът откри детската площадка в Дневния център за
деца и младежи с увреждания. Децата получиха нов DVD плейър и пакетче с
лакомства за всяко от тях.
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Трявна
Центърът за социална рехабилитация и интеграция и
Дневният център за възрастни
хора с увреждания заедно отбелязаха празника в Дома за
стари хора в града. Гостува им
депутатът Катя Колева и Драгомир Николов –
кмет на Трявна.
Хората с увреждания и децата
изявиха своя талант с мотото „ Аз мога”. „Тракиийска
ръченица” изпълни група „Ламбабки”
от ателието по трудотерапия към
ЦСРИ. След тях се изявиха група за
караоке песни от Дневния център за
ЛОВЕЧ

възрастни хора с увреждания. Деца от центъра за
рехабилитация спечелиха овации с
изпълнението на „Танца на пингвина”.
Финалът бе емоционален с дамите от
Вокална група „Детелини” към Клуба
на хората с увреждания .

Марияна ДОНЧЕВА
«Отношението към хората с увреждания е
мерило за стандарта на живот в една държава. В днешния ден за пореден път поставяме
на вниманието на обществото нашите проблеми», заяви председателят на РО на СИБ в
Ловеч Иван Лазаров пред събралите се членове на организацията на 3 декември. По традиция
в Ловеч бе отбелязан Международния ден на хората
с увреждания. А те
за кратко забравиха нерадостите на
живота и се повеселиха от сърце.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УС на организацията на СИБ
в Самоков
поздравява
всички хора с
увреждания от
общината и им
желае крепко
здраве, радост,
сполуки в дома
и много радост
през Новата
2013 година!
Нека Бог да
Ви благослови и
пази!
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Соня СИМЕОНОВА

Общината предостави безвъзмездно една от къщичките на коледния базар на социалните институции и общинската организация на
Съюза на инвалидите. Така в рамките на един месец - от 6 декември до
6 януари - хората с увреждания можаха да се включат в инициативата и
да покажат ръчно изработени сувенири и коледни декорации в часовете по арттерапия. Това заяви кметът
на община Велико Търново Даниел
Панов по време на традиционната
изложба базар, която бе открита в
Ритуалната зала на местната администрация по повод Международния ден на хората с увреждания – 3
декември.
Нейни организатори са артателието на регионалната организация на
Съюза на инвалидите в България. В
експозицията са представени красиви коледни сувенири, декорации,
рисувано стъкло, камъчета, ръчно
плетени салфетки и предмети за
украса, както и картини и сувенири,
изработени от младата художничка
Даниела Горчева.
Градоначалникът бе и сред първите, които си купиха сувенир от базара, изработен от Даниела – ръчно
рисувана бутилка за вино.

„В артателието, в което са изработени предметите, участват около 15 души, с тях се събираме един
или два пъти седмично, като всички
работим с голям ентусиазъм и усърдие. Повечето неща изработваме
за нас и нашите приятели от организацията, в която членуват около 600
души“, разказа Йотка Вълева, председател на регионалната организация на Съюза на инвалидите. Макар артателието да работи от около
една година, вече има и своите национални награди и признания.
През лятото членовете му спечелиха първа награда от участието си в
Международния фестивал на хората
с увреждания в Перник - кв. Църква.
Художничката Даниела Горчева и
поетесата Елда Живкова също бяха
отличени с първи награди за лично
творчество в същия форум.
Международният ден на хората с увреждания беше отпразнуван
с традиционен обеден банкет и с
празничен концерт, организиран
от фондация „Сила за живот“ със
съдействието на Общинската организация на хората с увреждания.
Участниците дариха сила, надежда
и вяра за по-добър живот на всички
хора с увреждания и показаха,че изкуството и таланта нямат граници.
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Търговище
Екатерина НАКОВА
В понеделник, 3 декември, в Търговище бе отбелязан Международният
ден на хората с увреждания. В Клуба
на инвалидите, да споделят несгодата си, се бяха събрали около 50 души,
членове на организацията.
За случая тук бяха зам.-областният
управител Никола Найденов и кметът
на община Търговище Красимир Мирев.
Битката за оцеляване на хората с
увреждания е оставена на самите
тях и на местните власти. Това каза
г-н Мирев в експозето си пред инвалидите в клуба. Той отбеляза, че не
са малко проблемите пред хората
с увреждания в общината, но с положително отношение и взаимен

толеранс, условията за живот на онеправданите от
природата могат да бъдат
подобрени. Закупуването
на дългоочаквания специализиран автобус с рампа за хората
в инвалидни колички се очаква да
стане факт до март 2013 г., каза още
Мирев. И добави, че от услугите на
Дома за възрастни хора в града биха
могли да се възползват и членовете
на местната организация на Съюза на

инвалидите в България. Вече са били
водени разговори между общинското ръководство и директора на Дома
за предложената възможност, като от
общината обещават да предоставят
автомобил, който да превозва ползвателите на Клуба от домовете им до
Дневния център. Чудеса няма да направим, няма и как, заключи Мирев,
но увери, че е отворен към проблемите на хората със специални потребности и уговори среща с ръководството на местната организация
на СИБ в началото на идната година,
по време на която да се обобщят
нуждите на членовете й и да се уговори начина за решаването им.
В този ден заявяваме нуждите си
пред обществото, каза председателят на ОО на СИБ в Търговище Ваня
Караиванова. Затова нека, бидейки заедно, споделим нелеката
си съдба и изкажем болките си,
призова тя. Членовете на Клуба
на инвалидите бяха поздравени
от ученици от Първо ОУ „Христо
Ботев”, Второ СОУ „Проф. Никола

Маринов”, от заслужилия артист от
Търговище Райна Минева и самодееца Дана Стоилова.
По случай Международния ден
на инвалидите, организацията на
Българския червен кръст в областния град предостави 100 пакета с
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плодове и други продукти на хората
с увреждания. Всеки пакет е на стойност 10 лв., каза Лиляна Христова от
УС на РО на СИБ. Международният
ден отбелязаха и членовете на новоучредената структура в Опака и тези
в Попово.
За пореден път Международният
ден на хората с увреждания бе отбелязан и в СОУ за деца с увреден слух
в областния град. Тук се обучават 87
ученици от 1-ви до 12-и клас. Те по-

казаха своите способности, таланти и
успехи по време на училищно тържество. Целта на ръководството на училището при отбелязването на този
ден е децата да се почувстват равни
с останалите, а това, че са ощетени
от природата, да ги стимулира да се
трудят и да постигат повече. В тържеството си учениците бяха включили
песни, танци, драматизации. Имаше
и викторина, свързана със законовите права на хората с уреждания.

СРЕДЕЦ
Слънце, оптимизъм и празнично настроение ни съпроводи при
подготовката за 3 декември в организацията на СИБ „Надежда” в
град Средец с председател г-жа
Калинка Стойчева. Същото беше и
на самия ден. От 200 членове в залата на общината дойдоха повече
от 120 души. А гости ни бяха д-р
Надежда Палова – председател на
Общинския съвет, г-н Калудов и г-н
Калпаклиев от Клуба на пенсионерите, г-жа Николова – председател
на Тракийско дружество „Лазо Лазов”, д-р Г. Янков – председател на антифашисткия съюз и др.
В поздравителното си слово д-р Палова подчерта уважението от страна на
цялата общинска администрация и намеренията й за бъдещата подкрепа на
хората с увреждания, които са се трудили и дали своя принос към държавата,
а сега участват активно в обществения и културния живота на града. Тя подари
на дружеството икона на Света Богородица.
След поздравленита и подаръците започна богата концертна програма.
Първи на сцената застанаха домакините – фолклорна група „Надежда” с ръководители Руска Богданова и Стоянка Петрова. Групата е само на една година,
но изявите й в града я направиха известна и желана. С не по-малък интерес
бяха изслушани изпълненията на вокална група „Странджанска иглика” с ръководител Петкана Дамянова. Специален гост за празника беше и фолклорната
група „Надежда” към пенсионерския клуб в с. Дюлево. Много емоции предизвикаха и песните, и самобитния хумор на групата.
За всички присъстващи имаше обед, а веселието продължи до късно.
Болните хора в този ден бяха други. Почувстваха грижата на общината и лично от страна на кмета г-н Иван Жабов, затова им благодарим от сърце и вярваме, че пак ще имаме тяхната подкрепа.(С.К.)
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Организирахме проявата заедно
с другите организации – на инвалидите, глухите и диабетоболните, каза
председателят Георги Желев.
Общинският съветник в ОбС – Хасково е начело на незрящите от 12
години. Организацията е основана
през ноември 1962 г. като окръжна,
а впоследствие става общинска. Сега
към Хасково се числят още хора със
сетивни увреждания от Стамболово
и Минерални бани. Членската маса
наброява 280 души. Имаме малък
отлив в последните години. Заради
поскъпналите билети за автобус, хората от селата не могат да идват до
града, поясни Желев.

Организацията на слепите
в Хасково чества своята
50-годишнина. Началото на
тържествата бе положено на
3 декември - Международния ден на хората с увреждания - с концерт в театър
„Ив. Димов”.

Зам.-кметът на Община Хасково
- Минко Ангелов, прочете Поздравителен адрес и му връчи Плакет на
Богородица.

Възпоменателни монети с лика на Девата, получиха и другите организации на хора с увреждания в Хасково - на инвалидите, диабетноболните и глухите.
Концертът в театъра бе воден от
председателката
на РО на СИБ Милка Костова. Вокалната група, в която пее и самата тя,
откри
програмата
с две родолюбиви
песни за България.
Своя поздрав към многобройната публика
отправиха самодейни състави от Съюза на
слепите, диабетноболните, от читалищата в
Конуш и Стамболийски, както и ученици от
ОУ „Христо Смирненски“.
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ДИМИТРОВГРАД

Там отбелязаха 3 декември с първа самостоятелна изложба на потребителите на Дневен център за възрастни хора с
увреждания.

Кметът на Димитровград – Иво Димов, разгледа изложбата и специално
поздрави Мария Иванова, спечелила
награди от конкурси за рисунки.
софия

Експозицията е подредена във
фоайето на зала „Гроссето“, с подкрепата на Община Димитровград. Изложбата е под наслов
„Светът през нашите очи“ и включва рисунки, направени по различни техники - с цветни моливи,
акварел, пастели. Има и пана, изработени по нашумялата куилинг
техника. Горди сме с постиженията
на нашите възпитаници в сферата
на изобразителното изкуство. Неслучайно те заемат за втора поредна година първи награди на
национални конкурси, коментира
директорът на Дневния център за
възрастни - Димитровград - Елена
Тодорова.
Пею Богданов

*** В навечерието на Международния ден на хората с увреждания столичната регионална организация „Света София” осигури едно вълнуващо преживяване за повече от 600 души от своите членове с мюзикъла „Лелята на Чарли”
– спектакъл на Националния център за опера и балет „Ст. Македонски” с режисьор Иван Панев и диригент Огнян Митонов. Присъстващите бяха приветствани от председателката на РО на СИБ Светла Николова.
*** По повод Международния ден на хората с увреждания 3-ти декември
се проведе заседание на НСИХУ към МС, ръководено от министъра на труда
и социалната политика г-н Тотю Младенов. Във встъпителното си слово той
разгледа политиките на МТСП за предоставяне на възможност на общините да
създават трудова заетост и социални услуги за хората с увреждания. Заедно
със схемата “Помощ в дома” и Националния план за действие през 2013 г. над
17 000 лични асистенти ще полагат грижи за близо 30 000 хора с увреждания.
Заместник-министър
Валентина
Симеонова
благодари
на
неправителствените организации, членуващи в НСИХУ, за коректния и
професионален диалог. Тя подчерта значението на ратифицираната от
Народното събрание Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.
Членове на неправителствени организации на и за хора с увреждания
поздравиха форума и пожелаха ползотворно сътрудничество между
държавните органи и неправителствения сектор.
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150 години от рождението на
алеко константинов

Той е роден в Свищов на 13 януари (1 януари стар стил) 1863 г. в

семейството на видния свищовски търговец Иваница Хаджиконстантинов, а по майчина линия
произхожда от голямата видинска
фамилия Шишманови. Учи при
частните учители Емануил Васкидович и Янко Мустаков в Свищовското училище и в Априловската
гимназия в Габрово. Завършва
средно образование в град Николаев и право в Новорусийския университет в Одеса.
След завръщането си в България работи като съдия, прокурор
и адвокат. Развива активна обществена дейност - училищен настоятел, член на Върховния македонски комитет, на настоятелството
на дружество „Славянска беседа“,
на Българското народообразователно дружество, на Комисията
за насърчаване на местната индустрия, на Дружеството за насърчаване на изкуствата, на Музикалното общество, на Театралния
комитет. По негова инициатива
се създава първото туристеческо
дружество в България. Още като
студент Алеко Константинов проявява пристрастия към Петко Каравелов - идеолог на парламентаризма и демокрацията - и става
член на водената от него Демократическа партия. Сътрудничи на сп.
„Библиотека ‚Свети Климент‘“и на
в. «Знаме».
Алеко Константинов е убит при
неуспешен атентат срещу съпартиеца му Михаил Такев на 23 май (11
май стар стил) 1897 г.

Страст
(Безделица с претенции на
художественост)
Алеко Константинов
Че аз съм щастливец, това го
знае цяла България; но туй, което никой не знае, то е, че днес
нямах четиридесет и пет стотинки да си купя тютюн. Това
обстоятелство никак не ми попречи обаче да съхраня своето
царствено величие. Аз все пак
гледах на света и хората тъй,
като че милион Ротшилдовци
и Вандербилтовци мога да ги
натъпча в джеба на жилетката си; а пък нашите богаташи
не представляваха пред моите
очи нещо повече от пепелта
на снощната ми последна цигара. Това е всичко хубаво, ама
тютюн все пак няма, да го вземе дяволът! Глупава страст!
Вървя из улиците и погледът
ми разсеяно се мята от фигура
на фигура и всяка фигура още повече укрепявя съзнанието ми, че
аз съм щастливец. Ето например онзи предприемач: кой може

31

áðîé 1
януари 2013

ПАМЕТ

да се отнесе към него с уважение?
На кой господ не се е кланял той
само и само да не бракуват неговите батакчийски доставки? И
защо му са пустите пари, дето
ги печели, когато живее като говедо? Ето онзи висши чиновник:
какви подлости не е извършил
той, за да достигне до чина,
който всеки знае, че недостойно
занимава. Ето и един министър
насреща ми: за него ако не друго, знае се поне, че е бил герой на
една мерзка драма, а освен това
знае се, че той е заплашвал някои гарги с военно положение. А
за мене светът не само че не знае
подобни гадости, но и всъщност
ги няма у мен, па и не ги е имало
и, уверен съм, няма и да ги има.
Ето кое съзнание ме кара да се
взирам с почтение само в кръга
на бедността, като мисля, че
доволството и богатството
са заклеймени ако не с позор,
то поне с малко подлост. И аз
гледам на богатството почти
с презрение. Това не е завист,
съвсем не. И как можеш да завиждаш на това, което ти докарва отвращение, понеже знаеш, че не е плод на честен труд
или щастлив случай, а рента
е унижението и лакейството.
Ето онзи приятел: на вид има
всички качества, за да бъде почтена и уважавана личност; но
като зная какви са били подбудителните мотиви на неговата
дейтелност в онова акционерно
дружество, аз не мога вече да го
уважавам. Ето и княза насреща
ми: аз и него ако го поздравя, поздравявам го с такова изражение, като кога искам да кажа на
някого „Кача аларъм бен сени!“

(Бел. Ред. Колко ми струваш
ти!) ...
Ето по коя причина, като не
може нищо да смути моето душевно спокойствие, аз съзнавам
преимуществото си пред другите и се смятам за цар, майка му
мечка. Добре, ама тютюн няма,
да го вземе дяволът! Па ми се
пуши, страшно ми се пуши. Глупава страст! И аз почвам да
философствувам: в този същия
момент, когато аз седя с перо в
ръка в моята полутемна келийка, колко ли дечица простират
ръце към майките си и искат
корица хлебец, колко ли коварно излъгани моми са изхвърлени на произвола на съдбата и
със съкрушение правят избор
между гладната смърт и позора; колко ли се давят, колко ли
пороят залива, колко ли зверове разкъсват, колко ли пожари
поглъщат; и като сравнявам
тези с тези нещастници моето
положение, аз отново давам подкрепа на убеждението си, че съм
щ а с т л и в е ц, и се успокоявам.
Успокоя се и натопя перото в
мастилницата с намерение да
почна да пиша. Но лъхва ветрец
през отворения прозорец и навява от пепелницата до носа ми
миризмата на угасената и смачкана снощи цигара... Не мога, не
мога да пиша! Чудна привичка!
Грабвам шапката и хайде на
улицата. Учрежденията изригват вече тълпи чиновници.
Пладне. Обменявам се с поздравления. Сегиз-тогиз чувам отзаде ми да шушнат: „Ето, този е
щастливецът!“ „Тъй ли? Защо
не ми каза по-рано да го видя....“
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Със съкращения

165 години
от рождението
на Христо Ботев
Тази година юбилеят на нашия велик поет и революционер Христо
Ботев повдигна завесата на един
стар спор - къде е роден великият българин. Сред жителите на
село Осен е разпространена легендата, че там е родното му място. Твърденията се позовават на
откъс от художествено произведение на Ботев. В очерка „Примери
от турско правосъдие“, поместен
във в. „Дума на българските емигранти“ през 1871 г., художественият
герой отбелязва: „Такива чувства
изпитвах, кога влизах и в родното си село Осен до Враца, но
там аз колкото седях, със злобен
смях повтарях думите: „Сен кардаш, бен кардаш“ (Ти си брат, аз
съм брат) - думи на крадливите
черкези към врачанския управител“. През 80-те години на ХХ век
в селото е поставен паметник на
Христо Ботев, върху който е гравиран горният цитат. Хипотезата
е многократно опровергавана от
професионалните историци и изследователи на Ботев, като едно
от най-недвусмислените доказателства е фактът, че Ботев собственоръчно пише през септември 1868 г. в заявлението си за
постъпване в букурещкото медицинското училище: „Аз, долуподписаният, по вероизповедание
православен, народност - българин, роден в град Калофер,...”
Всъщност има ли значение къде
точно е роден Ботев! Важно е, че
е българин.Важно е да помним
подвизите му – и творчески, и революционни. Както сам пише...

Я надуй, дядо, кавала,
след теб да викна - запея
песни юнашки, хайдушки,
песни за вехти войводи...
Да чуят моми и момци
по сборове и по седенки:
какви е деца раждала,
раждала, ражда и сега
българска майка юнашка;
какви е момци хранила,
хранила, храни и днеска
нашата земя хубава! ...

