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КРАСИМИР КОЦЕВ Председател на СИБ и на НСХУБ

Въпреки всичко да покажем
пример за единение на нацията
Отиващата в историята 2013 г. отбеляза важни
събития в демократичното
развитие на страната, които повлияха пряко върху
социалния статус на хората с увреждания. Финансово-икономическата криза,
последвалите стагнация и
рецесия, прераснали в социално-политическа и институционална криза, създадоха благоприятни условия
за манипулиране на обеднялото население в полза на
корпоративни и партийни
интереси. Общественото
мнение периодично беше
настройвано против демократичните и социални
завоевания на хората с увреждания. Продължиха опитите да се игнорира напълно или омаловажи ролята
на неправителствения сектор в процеса на реформите и да се прехвърлят
съпътстващите ги тежести върху социално-слабите слоеве от населението,
включително и върху хората с увреждания.
В такава трудна обстановка СИБ и другите национално представителни

организации на и за хора
с увреждания, обединени в
НСХУБ, не допуснаха директно ограничаване на социалните права, но не успяха да повлияят на общото
обедняване и разслоение на
населението, което затвърди мястото на хората
със специфични потребности в дъното на социалната стълбица. Особено
тревожно е положението
със заетостта на хората
с увреждания и намаляване
на доходите им от трудова
дейност. Нерешените проблеми на здравеопазването
поставиха хората в медико-социален риск в пълна
безизходица,
продължиха
безплодните експерименти
в статута и работата на
медицинската експертиза.
Някои непопулярни решения
на управляващите, вследствие на забавените реформи, само отложиха във
времето реализацията им,
което е съмнителен успех,
понеже натоварва допълнително социалния сектор в
бъдещи периоди. Налага се
СИБ и другите национално
представителни неправи-
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на достоен жиВъпреки всичко... постигане
вот за хората с увреждателствени организации да
положат по-големи усилия
за разобличаване на корупцията и бюрокрацията в
здравеопазването и социалните дейности, да се опрости и облекчи достъпът на
неправителствения сектор
до европейските социални
фондове, да се ограничат
злоупотребите на посредниците и монополистите в
предоставянето на социални услуги и помощи.
През Новата 2014 г. СИБ
ще продължи усилията за
спазване от държавните и
обществените институции правата на гражданите в медико-социален риск,
предвидени в Конвенцията
на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана след повече от
петгодишно отлагагане от
41-то Народно събрание.
Ние настояваме за приемане на комплексни мерки от
изпълнителната
власт,
които да гарантират достоен живот и равни права
за ощетените от съдбата
граждани.Присъединяваме
се към исканията за нов
граждански договор, който
да не позволява завръщане
на рецидивите от тоталитаризма и “дивия” преход
към демокрацията и пазарната икономика. В този дух
е “Стратегията на СИБ за

ния /2009 – 2013 г./”, която
трябва да рестартираме
след края на финансово-икономическата криза. Трябва
да пресечем опитите да се
използват някои структури на СИБ за дейности в
частна полза и за удовлетворяване на лични амбиции,
които противоречат на
обществения интерес.
В навечерието на Новата
2014 година, от името на
УС на СИБ и лично от мое
име желая на всички хора
със специфични възможности, на техните семейства
и симпатизанти здраве,
висок дух и упорство за преодоляване на ограниченията, наложени от кризата и
дефицита на социална чувствителност в обществото. Нека покажем пример
за единение на нацията,
толерантност към различията и постоянство при
отстояване на правата и
човешкото достойнство.

Весели Коледни
празници, щастлива
и плодотворна
2014
година!
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ОБУЧЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЯ

СОФИЯ

   

Светла НИКОЛОВА
От 13 до 15 ноември се проведе среща и обучение на актива
на РО „Св. София в с. Рударци, община Перник. Участваха председатели на дружествата, членове на Контролно-ревизионни
комисии на дружествата и на регионалната организация, касиери.
Темите бяха познати за по-старите членове, но и интересни на тези, които отскоро са доброволни сътрудници в организацията: „Статут, структура и начин за провеждане на Общо
дружествено събрание.”, „Отчитане на извършените социални
услуги и раздадени помощи в дружествата на СИБ”, „Срокове за
съхранение на организационните, финансово-счетоводните и
други документи в дружествата и реда за тяхното бракуване”,
„Помощни средства и медицински изделия” – права за ползване и въпроси, свързани с тяхното получаване”, Анкетата за ПП
„Витоша”, Информация за отбелязване на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания и др. Проведе се и заседание на УС на РО „Св. София”.
В свободното
от
зан я ти я
време се
разходихме из
пъстрата
гора на
есенна
Витоша,
а вечерите преминаха във веселие и забавна програма, изнесена от участниците в срещата.
Снимки: Георги Ляпов
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ЯМБОЛ - СЛИВЕН

Традиция

Кръстина Атанасова
Веселин Василев

Вече години наред през ноември членовете на УС и КРК от РО
на СИБ - Ямбол и Сливен провеждат обучение, на което се дават консултации, информират се участниците за промените
в нормативните документи, засягащи храта с увреждания и по
оформлението на редица организационни документи.
Обучението се проведе в Ямбол, присъстваха представители на общинските организации на СИБ от Сливенски регион
- Твърдица, Котел, Нова Загора, Крушаре и от дружествата в
Самуилово и Гавраилово. От Ямболския регион участваха представители на организациите от Тополовград, Елхово, Ямбол и
от дружеството в Стралджа. Консултациите бяха дадени от
председателите на регионалните организации Кръстина Атанасова – Ямбол и Веселин Василев - Сливен.
Разисквани бяха и други въпроси – за партньорството с общинските администрации, с други НПО, с дарители и спонсори
с цел постигане на нашите цели и оказване на помощ на нашите членове. Участниците поставиха и много въпроси и получиха компетентни отговори.
Втората част от традиционната среща бе посветена на
опознаване на Ямбол - стария град Кабиле, музея, манастира
«Света Богородица», Безистена. Последва обяд с дегустация
на вина, произведени от участващите в срещата. Излъчен бе
най- добър винар - председателят на организацията в Тополовград Милушка Павлова за прекрасното мерло. Срещата продължи пак по традиция с веселие и обещания тази традиция да не
прекъсва.
Светломир КИРОВ

КУБРАТ

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
По инициатива на УС на РО на СИБ - Разград с председател Радослав
Няголов се проведе обучителен семинар в Кубрат с актива на структурите на СИБ в Разградски регион.
Разгледани бяха темите „Планиране и извършване на проверки от КРК в организациите на СИБ с лектор Г. Георгиев - Председател на ЦКРК и „Разяснения и обучение по правилното водене
на основните организационни документи в структурите на СИБ“
с лектор Ст. Манолов - специалист в СИБ. Обучителният семинар
премина при изключителен интерес и активност на участниците.
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Живка Великова

карнобат

Пътуващ семинар

От 24 до 26 октомври се проведе пътуващ семинар на доброволни
сътрудници от РО на СИБ – Бургас и от РО на СИБ – Ловеч. В първия ден
участниците посетиха Плевен и Плевенската епопия. През втория ден
групата разгледа старинната част Вароша в Ловеч и Историческия музей. Интересен беше и Природо-научният музей в с. Черни Осъм.
Вечерта бе организирана среща с представители на РО на СИБ – Ловеч, споделен бе опит, обсъдени бяха редица актуални проблеми от
организационната работа. Разбира се имаше и много други приятни
моменти за домакини и гости.
На следващия ден разгледахме Деветашката пещера и Крушунските
водопади. А последното ни посещение бе в Килифарския манастир с
чудния мост, извил снагата си над реката. Впечатленията на всички от
посетените обекти бяха възторжени, а ползата от обмяната на опит ще
се види вбъдеще.
Велико Търново
Величка НАКОВА

Незабравимо

За Великотърновската организация на
СИБ емоциите
продължиха
и през октомври. Още в
началото
на
месеца
посрещнахме нашите приятели
от Балчик, които първо разгледаха музея на восъчните фигури и после
дойдоха в нашия клуб. Споделихме мисли по много проблеми, после
пяхме, рецитирахме стихове, разменихме си подаръци и се почерпихме богато. Обещахме си нови срещи през следващата година.
На 18 октомври УС на общинската организация на СИБ проведе обучение на доброволните сътрудници от дружествата към нейната структура. Лекторите Илиян Бояджиев – координатор , Йотка Вълева - председател и Станислав Добрев – председател на контролната комисия в
регионалната организация се представиха отлично и заслужиха благодарностите на актива.
В края на октомври група от 67 души от общинската организация
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Полезно ...
беше на поредната
си екскурзия до град
Елена за празника на
Еленския бут. Насладихме се на вкусните
деликатеси, подготвени специално за
празника.

разград

Ангел НИКОЛОВ

Приятни часове за четири клуба
По покана на общинската организация на СИБ – Разград с председател Иванка Петкова в града
гостуваха членове на организациите на СИБ от Исперих, Кубрат
и Лозница. В срещата участва
и председателят на РО на СИБ
Радослав Няголов. Г-жа Петкова
информира гостите за културно-историческите забележителности на Разград и за изявите на
местната организация на СИБ,
която е вече на 23 години и сега
в нея членуват над 500 души. Гостите разгледаха Регионалния
исторически музей „Абритус” и
Етнографския музей. След това
всички отседнаха в бистро „Женди” и се забавляваха няколко часа.
Изяви се вокалната група „Детелина” от Разград, а и гостите не
се посрамиха – пяха, танцуваха, разказваха вицове... Всички
останаха доволни от чудесното
гостуване и благодариха на домакините.
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САМОКОВ
София Сотирова

ЕДНА
ДЪЖДОВНА
ЕСЕННА
ЕКСКУРЗИЯ

Певческа група „Еделвайс“ към организацията на СИБ в Самоков спечели награда от кмета
за представянето си на
празника на града - екскурзия из Южна България. И в един облачен и
влажен ден на ноември,
с незаменимата помощ
на „Самел-90“ и неговите ръководители инж.
Петър Георгиев и Стоян
Пашов, групата потегли към Южна
България. Първо пристигнахме в
комплекса на отец Боян Саръев в
Кърджали. Настанихме се и потеглихме за Татул - древното светилище на траките. Там е доста добре
подредено и с достъпна пътека.
Който можа, стигна до върха. В Кърджали разгледахме Историческия
музей. Впечатленията бяха много, затова отбелязахме в книгата за посетители нашето възхищение. За леко разтоварване групата се отправи
към общинския пазар, може би най-добре уредения в цялата страна.
На следващата сутрин потеглихме към другия манастир в Кърджали
„Св. Йоан Предтеча”. Там ни посрещна майката на отец Николай и изнесе богата беседа за историята на манастира, за неговото възстановяване и сегашното му положение в обществото и града. Запазени са руините, останките от старата черква и крепостната стена. Мястото е над
Водното огледало на река Арда и панорамата е чудесна. Взехме си по
нещо за спомен и потеглихме напред към стената на язовир Кърджали.
Съоръжението е грандиозно и невиждано за повечето от нас.
След тази обиколка тръгнахме към Хасково. Дъждът се усили и за посещение на Перперикон и Вкаменената сватба не може да става и дума.
В Хасково спряхме пред паметника на Дева Мария и камбанарията до
него - великолепен и силно запомнящ се монумент. Посетихме и параклиса под монумента. После се отправихме към Пловдив. Разгледахме
красивия център и новите разкопки на главната улица.
Макар и в не най-доброто време на годината, тази екскурзия ни омагьоса с изключителните впечатления и с преживяното.
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елхово

В края на лятото

   В един от последните дни на
горещото лято група ентусиазирани членове на ОО
на СИБ в Елхово
решихме да разнообразим ежедневието си с екскурзия.
Най-желаните места се оказаха манастирите и забележителностите във
Великотърновска и

Габровска области. И така в ранно октомврийско утро двадесет
човека потеглихме към Балкана.
Най-напред пристигнахме в манастира ”Св. Преображение Господне” до Велико Търново. Впечатленията, които остави у нас
светата обител, не бяха добри всичко наоколо тъне в разруха...
Както и да е, запалихме по една
свещ и продължихме по пътя си
към  с.Арбанаси. Очакванията ни
да видим средновековна и въз-

рожденска архитектура се оказаха неверни - селцето се бе превърнало в
съвременен курорт.
Обядвахме
и потеглихме
към
гвоздея
за деня Царевец.
С приближ а в а н е т о  
до старата
ни столица
усетихме
величието на
главната българска крепост
по време на
Второто българско
царство. Калдаръмените улички
и
немалкото
стълби
към
върха затрудниха всички ни, но
нали сме си горди българи с пот
по челата стигнахме целта. Близо час се наслаждавахме на прекрасната гледка и хубавото време, след което поехме с автобуса
към Дряновския манастир ”Свети
Архангел Михаил”.
   След сутрешното кафе трима
решихме да посетим пещерата
„Бачо Киро”. Хлъзгавата пътека
вътре не успя да ни откаже, разгледахме я заедно с изложените
експонати - кости на пещерни
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мечки и праисторически хора.
Следващата ни спирка беше
Соколският
манастир
„Успение Богородично”. Нямаше как
да пропуснем архитектурно-етнографския комплекс „Етъра”
и предизвикателството Шипка!
Високият 1329 м. връх се оказа голяма хапка за нас, но все
пак успяхме да стигнем бавно и
славно. Почувствахме се горди,
когато се качихме дори до Паметника на свободата по неговите тесни и стръмни стълбички.
Последната спирка преди Елхово бе Храм-Паметникът ”Рождество Христово” или по-познат

КОЗЛОДУЙ
Георги Петров

като „Руската църква” в с.Шипка
- тя ни напълни душите ни...
   Така по тъмно вече си бяхме у
дома - с уморени тела, но с незабравими впечатления.

Радост
за децата

Почивно-оздравителният комплекс „Леденика” е разположен на 16
км. от Враца, на 980 м. надморска височина и е сред красивата местност
„Учителски колони” във Врачанския Балкан. Комплексът е собственост
на АЕЦ Козлодуй и е подходящ за краткотраен отдих или климатолечение. Като профилакториум на работниците, служителите и пенсионерите от АЕЦ тук годишно преминават около 1000 души.
Под патронажа на Изпълнителния директор Иван Генов и тази година 36 деца в неравностойно положение, техните родители и педагози
за една седмица бяха гостоприемно посрещнати в комплекса „Леденика”. Дните за малките гости бяха
изпълнени с разходки из гората, с
весели игри в плувния басейн. В края на престоя си учителката Таня Великова от СОУ „Св.Кирил и Методий” в Козлодуй изказа благодарността
на всички към ръководството на АЕЦ за реалната социална подкрепа
чрез тази прекрасна почивка.
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ПРАЗНИЧНИ ВЪЛНЕНИЯ
Традиционният
фолклорен
фестивал единадесето
издание на хората
с увреждания
от Пазарджишка
област се проведе
под патронажа
на кмета на
община Брацигово
Васил Гюлеметов

Участие взеха представители
на почти всички общински организации. На 15 ноември бе семинарът
за членове на УС, председатели на
общински организации и активисти. Обсъдени бяха и резултатие
от организационната и финансова
проверка на общинските организации в областта. Някои от участниците посетиха клуба на
местната организация, храма »Св.Йоан Предтеча» и музея.
По-късно всички се събраха в центъра на града – в хотел
«Стромон» на чаша вино и обмяна на опит. Там те бяха поздравени от председателя на РО на СИБ Кирил Анов. Гости
бяха инж.Тодор Кръстев - зам.кмет на община Брацигово,
г-жа Петя Маринова – координатор на регионалната организация. Разходите бяха поети от община Брацигово.
Фестивалът стартира в
9.00 часа на 16-ти ноември и
бе открит от кмета на общината Васил Гюлеметов,
който приветства топло
присъстващите с добре дошли. А те бяха изпълнили големия читалищен салон. Конкурсната програма започна с
изпълненията на групата от
Батак, последваха изпълненията на групите от Ракитово,
Белово, Велинград, Брацигово,
Пазарджик, Черногорово, Панагюрище, Пещера и Септем-

ври. Журито в състав Галина
Траянова – председател, Димитрия Ламбева и Атанаска
Сендрева беше затруднено в
избора си. Все пак класиране
имаше – инж.Тодор Кръстев
връчи на 10-те председатели
на общинските организации
грамоти и монетен медал за
активно участие във фестивала. В категорията индивидуално изпълнение награди взеха дуетът от Велинград Асен
Градински и Радка Данаилова
и Трио «Мелодия» от Пещера.
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В категорията
отлично представяне бе наградена Величка Костова от
Велинград. Журито
присъди
първо място за
представителите на Велинград,
второ за Белово,
трето място за
Черногорово
и
Брацигово.
Почивката преди награждаването и закриването на
фестивала беше изпълнена
с настроение и кръшни хора
в изпълнение на детски ансамбъл «Брациговче».

Фестивалът бе закрит от
г-н Кирил Анов, който сърдечно благодари на организаторите – община Брацигово и
нейния кметът - за чудесния
прием и на участниците - за
прекрасния спектакъл.

За втора поредна година
дружествата към Българска асоциация „Диабет”
и на СИБ - Гулянци и Белене отбелязаха заедно
Световния ден за борба с диабета – 14 ноември

Домакин на срещата беше гулянското дружество. Ръководството и членовете посрещнаха своите гости с пита и бъклица вино в конферентната
зала на общината. Събитието уважиха секретарите на община Белене
Яна Илиева и на община Гулянци Мариана Трифонова, председателите
на организациите на хората с увреждания от двете общини – Рени Петкова и Пепа Владимирова, общопрактикуващият лекар д-р Спасова, чиято
практика я свързва и с двете общини, членове на дружествата, представители на ПК „Възраждане”- град Гулянци. Честването откри председателят на дружеството домакин – Тинка Маринова. Участниците в инициативата си размениха поздравителни адреси, цветя и символични подаръци
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За втора поредна година ...
с пожеланието създадените връзки да се затвърдят, а срещите и сътрудничеството между дружествата да се превърнат в традиция. След официалната част поздрав към всички поднесе женският хор при Културен
пенсионерски клуб „Възраждане” - Гулянци с ръководител Зинка Габърска и съпровод Елка Ганова. Литературно-музикалната програма окончателно превърна деня в празник, който завърши в ресторант с песни и
танци до късния следобед. Общините Гулянци и Белене и д-р Спасова
оказаха финансова подкрепа за организирането на празника.(Н.Л.)

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО
СЕМЕЙСТВО
По този повод на 21 ноември по съвместната инициатива на
дружеството на инвалидите в район “Красно село”, НЧ “Бели
брези-2007” и VI ТЦ на БЧК се проведе вълнуващо тържество
Елена ЗОГРАФОВА
Членовете на трите организации откликнаха с
особено желание на предложената идея и посещението надмина възможностите на залата. Дошлите
по-късничко, макар и правостоящи, бяха радостни
да се присъединят към
празника. А той беше задушевен и заразителен. Участниците в литературно-музикалната програма - изпълнители на народни и популярни
песни, творци на изящното слово, артисти и самодейци - поднесоха
вълнуващи песни и слова и
заредиха аудиторията с вече
позабравените, за голямо
съжаление, чувства на обич,
вярност, милосърдие, състрадание, любов към семейство,
роден край, родина. Те призоваха в нашето време на емоционален и морален дефицит
да положим усилия да отсто-

15

áðîé 12
декември 2013
яваме своите корени, да пазим живи християнските добродетели като
сплотеност, всеотдайност, топлина и любов, отличавали българското
семейство в годините, давали му силата и жилавостта да устои на суховеите на времето. Особено голяма радост и истинско удоволствие
доставиха на присъстващите изпълненията на малчуганите от Детска
вокална група при НЧ “Бели брези-2007”. Жизнерадостни и очарователни, те пееха и танцуваха своите песни и закачки, публиката им ръкопляскаше, а в очите на мнозина блестяха сълзи на умиление и радост.
И нека това да е така, защото неслучайно този ден – на християнското
семейство - е и ден на растящата младеж. Той обръща специално внимание на възпитанието й в човещина и родолюбие.

Викторина сплоти
млади и стари
Олга ВЕЛЕВА
Хората от Дневния център за възрастни, децата от Дневен център
за деца и възрастни с увреждания
„Марина” и младите етнографи от
Младежки център - Хасково, спретнаха викторина – състезание по
случай Деня на християнското
семейство. По нетрадиционен начин, активните хора от различни
поколения коментираха важни
житейски теми и обмениха мисли
Поздрав за състезателите и за
за семейните ценности.
публиката бе песента „Снощи саДва отбора – „Вяра” и „Надежда”, мериха сили в състезанието. В
тях влизаха по един представител
от трите групи. Журито бе в състав
– Атанаска Георгиева и Живка Генева, главни социални работници
в общинско звено „Социални услуги в общността” и Нели Арнаудова
– ръководител на школата по етнография към Младежки център.
Към оценяващите впоследствие се
присъедини и 11-годишния Георги, който също даваше своя вот за
отборите.

ках да те видя”, в изпълнение на
Жана Атанасова, от Дневния център. В момента той работи с пълен
капацитет от 20 души. Четирима
от тях са мъже. Всички те плащат
30% от пенсията си като потребителска такса. Заниманията са
от 8.30 до 16 ч., а за възрастните
хора има осигурен обяд. Добрата
новина за Дневния център е, че
след Нова година, потребителите
ще разполагат с микробус, който
ще улесни придвижването им от и
до домовете им.

16
áðîé 12
декември 2013
ДИМИТРОВГРАД

Олга Велева

Изложба за Деня на толерантността
Творби на приложното изкуство и картини представиха в изложба
възпитаниците на Дневен център за деца с увреждания (ДЦВУ) - Димитровград. Експозицията бе подредена на партерния етаж на Общинска
администрация. Показани са и снимки, илюстриращи процеса по създаването на всяка една от творбите. Изложбата бе под наслов„ И ние можем”
и се организира във връзка с Международния ден на толерантността –
16 ноември. Тя
цели да насочи
погледа на обществото към
таланта на децата със специфични потребности, поясни
директорът на
Центъра Ивелина Златева.
Потребителите на ДЦДУ са 29 души. По-голямата част от тях са в целодневна форма на обгрижване. Центърът се помещава в сградата на
някогашната „Марбас” болница, която бе основно ремонтирана. В нея
има най-съвременни уреди за терапия и рехабилитация на потребителите на услуги.
БЕЛЕНЕ
Част от членовете на Клуб
на СИБ в Белене
на 29 октомври
бяха на еднодневна екскурзия
до Русе. Освен
централната част
на
дунавския
град те посетиха
и Басарбовския
скален манастир,
който се намира
на 10 км от Русе
и е единственият действащ
скален манастир в България.
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Когато през 1992 г. Генералната асамблея на ООН
обяви 3 декември за Международен ден на
хората с увреждания, това бе знак за готовността на
всички съществуващи дотогава
неправителствени организации, защитаващи
правата им, да обединят усилията си и да се
борят за пълноправно участие на тези граждани
във всички сфери на обществения живот.
Постигнати са много успехи, но предстои още
много, много работа в тази посока. И пак заедно
- със сродни структури, с органите на местната и
държавната власт, с нашите партньори от Европа
и света. Такава е била политиката на СИБ за
изминалите 25 години от неговото основаване,
такава ще бъде и през следващите десетилетия.
Вярваме в това!
И този наш ден се превръща в равносметка
за постигнатото и в един истински вълнуващ
и неповторим празник на силния човешки дух!
Светломир КИРОВ

Кубрат

Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан
подобаващо и в Кубрат. В ритуалната зала на читалището в града
се събраха хора с увреждания от цялата община. С приветствено слово към тях се обърна председателят на РО на СИБ
- Разград Радослав Няголов. В него той отбеляза, че в общинската организация на СИБ в Кубрат сега членуват 1 202 души.
Имаше приветствия иотобщинскиясъветнапенсионерите и клуба на учителите - ветерани„Просвещение“. Поздравителен адрес
бе получен и от ръководството на община Кубрат.
Тържеството завърши с поздравителен концерт, изнесен
от състави и изпълнители към читалището в града.
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ДЕН НА ТАНЦУВАЩИЯ ДУХ
Място на събтитето: Поморие, Здравница “Сан Марина”
Време на събитието: 29.11- 01.12.2013 г.
Повод на събитието: Международен ден на хората
с увреждания
Организатор на събитието: Дружество
на инвалидите - Девня
Спомоществователи, оказали подкрепа то да се случи:
Община Девня в лицето на кмета Атанас Кузев, осъществили
материална подкрепа и подсигурили специализиран транспорт;
спонсори и симпатизанти; екипът на здравница “Сан Марина” в
лицето на любезен и гостоприемен домакин и аз, Жанет Иванова от София - приятел и свидетел на събитието и малките чудеса,
предизвикани от събирането на 86 слънчеви, позитивно настроени хора от Девня, Варна, Севлиево, Долни чифлик, Цонево и Каспичан, независимо от техните увреждания и заболявания.
В унисон с яркото
слънце бе и настроението
на гостите, пристигнали в
морския град да празнуват
и се веселят. Празничната
атмосфера бе създадена
и подклаждана неуморно
от координатора на събитието Димитър Андонов,
председател на дружеството на СИБ в Девня в
тясно сътрудничество със
Снежана Дянкова - директор на Дневния център на хората
с увреждания в града, подпомагани от приятели и симпатизанти.
Бе предвидена и осъществена
разнообразна програма, оставила незабравими спомени у всички
гости. Наред с развлеченията още
с пристигането си ръководството
трябваше да свърши и едно приятно задължение: проведено бе

събрание за приемане на нови
членове, на които се раздадоха
членски карти. Така членският
състав на дружеството нарасна на
170 човека.
Първата вечер бе обявена за
танцувална репетиция на предстоящата гала - вечеря, която
се състоя на следващия ден 30.11.2013 г. Вторият ден протече
в спортно- туристически състе-
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зания по шах, петанка и дартс.
Отличените Кадир Фейми I-во
място шах и Шевки Халилов I- во
място дартс бяха наградени с медали, а останалите - с грамоти.
Отборното класиране бе както
следва: I-во място шах бе присъдено на Девня, I-во място дартс
- на Севлиево. На отборите бяха
поднесени купи. Наградите бяха
подсигурени от Мариан Минков
- председател на спортен клуб
“АЛФА”- Севлиево.
Междувременно група от гостите посети манастира “Свети
Георги”, патрон на Поморие и се
запозна с историята и забележителностите на светинята.
Тържествената гала-вечер започна с връчване на наградите за победителите в спортните
състезания от председателя Д.
Андонов. За доброто настроение
се беше погрижила Групата за стари градски песни при ОО на СИБ
“Елпида”- Поморие с председател
Йорданка Ганчева в съпровод на
цигулка - Александра Маджарова и акордеон - Венета Петрова.
Прозвучаха хумористични стихотворения от поета Николай
Христов, както и руски поздрав
от собственичката на здравница
“Сан Марина” Елена Шилова.
Типично българският облик
на празничната вечер бе постиг-

нат от изкусните изпълнения
на гайдарчето Митко Царев
- ученик във варненското
музикално училище. За него
тази вечер бе двоен празник
- всички присъстващи го поздравиха най-топло с дванадесетия му рожден ден, който
със сигурност ще остави спомен
като за най-необикновения му личен празник.

Вечерта продължи до ранни часове в радост, смях, закачки, веселие и танци. Без значение колички, патерици, протези, бастуни
и заболявания танцуваха всички
- от душа и сърце, с най-гореща
емоция и стръв за живот! Картина,
която не може да се забрави! Танцуваше непобедимият добър дух!
След прекараните дни заедно,
хората си тръгваха ободрени, озарени от вярата, че в живота има и
хубави моменти - стига да ги поискаш и да посмееш да ги сътвориш!
Добрите сили винаги помагат да
се случат подобни събития.
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Любо Кузев - Любомир Стоянов
Сдружението на хората с увреждания „Венетица“ в Долна баня
на 3 декември чества Международния ден на хората с увреждания и 10-годишния юбилей от
основаването си. Тържеството бе

открито и водено от инж. Светла
Стоименова, която след като поздрави всички присъстващи членове на сдружението, даде думата
на дългогодишната председателка Стоянка Стринска. В резюме тя
направи десетгодишна разходка
назад във времето.
Поздравителен адрес от името
на кмета на община Долна баня
Владимир Джамбазов поднесе не-

ДОЛНА БАНЯ

Двоен празник
говият заместник инж. Красимир
Тодоров, който обяви и големия
подарък на клуба за юбилея - 15
нови сгъваеми стола.
Поздравление и
благословия поднесе и енорийският
свещеник иконом
Пламен Димитров.
Той получи от председателката
Стоянка Стринска
специално нарисуваната от
до лнобанк ата
Ралица Груева
икона на Свети
Великомъченик
Георги
Победоносец
за бъдещия параклис в двора
на гимназията и му посвети свое
стихотворение, като духовен пастор на долнобанските миряни.
За празника членовете на сдружението получиха поздравителни адреси от пенсионерския
клуб „Надежда“ с председател
Атанаска Лазарова и от туристите от дружество „Ибър“ с председател инж. Йордан Съботинов.
След вкусния обяд и почерпка
с часове продължи празничната веселба, завъртя се и хорото, не спираха да се пеят любими и обичани песни от всички.
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ГАБРОВО

Цанка ОДАЖИЙСКА

Силни сме, защото сме знаещи и можещи

На 3 декември в зала „Възраждане” бе празничният концерт
на вокална група „Надежда” с ръководител Стефка Карапенева.
Кратко слово произнесе Пенка Гатева. После прозвуча песента,
приета неофициално за химн на инвалидите в България «Богат
е този, който дава,». Поздравени бяха младите, които не бива
да губят своята вяра за равен старт в живота. Песента „Приятели” прозвуча за хората, които ни подкрепят. «Китка» стари градски песни беше поздравът към по-старите почитатели.
Във втората част на концерта със свещички в ръце вокалистките изпяха песен по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
На сцената се изявиха с народни танци и приятелите ни от
ССБ в Габрово, а от тяхната председателка Стефка Пенчева
имаше трогателно поздравление. Публиката се развесели от
триото Минчо Минчев, Цветан Костов и Васил Грънчаров с песента „Хубав е животът, щом вино се лей”. Всички се трогнаха
от класическото изпълнение на Христофор Михайлов – цигулка, Цветан Костов – дудук и Мариана Минчева – йоника.
Пднесени бяха много цветя и поздравителни адреси от Областния управител на Габрово, от кмета на града, от народния
представител Томислав Дончев, от партиите Герб и БСП, от
хор „Планинско ехо”, от читалище „Габрово”, от гражданско
сдружение «Днес». Със ставане на крака всички изпяха песента „Питат ли ме дей зората”. Тържеството продължи в ресторант „Хемус”, където председателят на организацията на
СИБ в Габрово Васил Грънчаров благодари на всички в залата,
които са уважили празника и ги поздрави сърдечно.
Денят завърши с вечеря, на която имаше много веселие и всички благодариха на общината и на организаторите начело с
Васил Грънчаров и координатора и председател на РО на СИБ
- Габрово Стефка Рачева за поредния незабравим празник.
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ЛОВЕЧ

Марияна ДОНЧЕВА

«Пъстри вдъхновения»
В навечерието на Международния ден
на хората с увреждания в Ловеч бе открита
интересна изложба с името „Пъстри вдъхновения”. Експонатите – рисунки, сувенири
и различни предмети, са сътворени от потребителите на няколко социални услуги в града.
Младежи и възрастни от Ресурсния център, Помощното училище, Центровете за обществена подкрепа, за хора с умствени и физически увреждания
и за възрастни с тежки психични заболявания,
както и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция ги създадоха с много старание и любов. Идеята на организаторите, т.
е. специалистите, които работят с тях, е да
обединят своите усилия и да покажат на обществеността красотата и пъстротата на техния душевен свят. Изложбата е подредена в
отдел „Читалня” на Регионалната библиотека
и ловчанлии можаха да я разглеждат до 13 декември.

На 3 декември Дневен център за деца с увреждания
«Дъга» - Панагюрище отбеляза своя шести
Нена БИВОЛАРСКА

РОЖДЕН ДЕН

Екипът, който се грижи за децата в центъра, направи празника незабравим. Малчуганите получиха много подаръци и задължителната
за всеки рожден ден торта. Заместник-кметът по «Хуманитарни дейности» на община Панагюрище Галина Матанова поздрави рождениците
с пожелание силата на Рождественската светлина да озари всяко дете.
Всички деца получиха лични подаръци от ръководството на община
Панагюрище, а дневният център - коледна украса.
Кметът на община Панагюрище Никола Белишки и неговите заместници Галина Матанова и Георги Павлов поздравиха по повод 3 декември и организацията на СИБ «Детелина». Те бяха гости на специално
подготвено по повода тържество. Кметският екип увери членовете на
организацията, че винаги могат да разчитат на подкрепата на общинската администрация при реализиране на прояви и проекти, които водят до осигуряване на пълноценно участие на хората с увреждания в
обществения живот на община Панагюрище.
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ПЕЩЕРА

ДАР ЗА ПРАЗНИКА

Международният ден на хората с увреждания бе отбелязан и
от ОО на СИБ в Пещера с председател Дафинка Василева, отбелязана бе и 22-та годишншна от
основаването на организацията с
програма и празничен обяд в ресторант “Перистера”. Това са хора
със силни ръце и горещи сърца,
със своето място под слънцето,
каза при откриването на тържеството водещата Васка Чапарова. Председателят на Общинския
съвет Анастасия Младенова изпрати поздравителен адрес до хората с увреждания. Приветствени
думи каза и г-жа Василева. На този
свят има хора, които не могат без
нас,подчерта тя и припомни факти за създаването на организацията.Та е учредена през 1991 г. и
сега членовете й са 480 и първият
председател е била Люба Наздрачева.
Дар за празника бе и откритата наскоро подемна платформа в
сградата на Центъра за възрастплевен

ни хора с увреждания и Центъра
за деца с увреждания. Подемното съоръжение е поставено посредата на двата корпуса, за да е
удобно и на едните, и на другите.
Към момента 28 души ползват услугите - рехабилитация, трудотерапия, медицински грижи, социализация, а 11 специализирани
кадри се грижат за посетителите.
На официалното откриване
присъстваха кметът на общината
Георги Козарев, председателят
на ОбС Анастасия Младенова,
заместник-кметът Стефан Балабанов и секретарят Николай
Гълъбов. Г-н Козарев заяви, че
община Пещера обръща огромно
внимание на социалните дейности, а той винаги с готовност се е
отзовавал на проблемите на хора
с увреждания. Те са много важни,
защото са част от нас, каза още
кметът. Тази толкова необходима
придобивка за хората с увреждания бе лично пробвана от г-н Козарев.(Н.Б.)
Николинка ДИМИТРОВА

съпричастност
На 3 декември, в чест на Международния ден, в Плевен се състоя концерт на самодейни колективи на хора с
увреждания от града. Участваха вокална формация «Балкански ритми» с р-л Б. Лазаров към клуб на хора с увреждания и пенсионери на ул. «Гренадерска»34Б, вокална група
«Пей сърце» с р-л Живка Петрова към клуба на ССБ-Плевен,
изпълнители от Дневния Център за възрастни с увреждания с директор Йорданка Валакова и вокална група към
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съпричастност

Център за социална рехабилитация и интеграция “Скобелев” 20 с р-л Красимир Адамов и доброволеца Румен Марков.
С изпълнения на авторска поезия се изявиха Дора Куртева и
Елена Дойчева. Да засвидетелстват своята съпричастност
към проблемите на хората с увреждания дойдоха г-жа В. Хорозова - директор на Регионална дирекция Социално подпомагане, г-жа И. Йорданова - експерт в община Плевен, г-жа
Д. Христова от Общински съвет на БСП и г-жа Е. Иванова
- председател на ПП Нова зора за регион Плевен.
Събитието бе организирано от УС на РО на СИБ с председател и координатор Иванчо Атанасов и се осъществи с любезното домакинство на стопаните на Военния клуб в града,
които предоставиха безвъзмездно салона на клуба.
След концерта, посветен на Международния ден на хората с
увреждания, членовете на клуб «Гренадерска» 34 Б в Плевен се отправиха към клуба си. Знаеха, че към 14 часа ще се почерпят традиционно
за този ден, но знаеха, че ще има и някаква изненада. Към 13.30 ч. в
клуба пристигнаха три прекрасни млади дами - Миглена Панайотова,
Сашка Александрова и Ванеса Христова. Момичетата бяха студентки
І-ви курс «Социални дейности» в Медицинския колеж в града, водени от
асистент Калина Кънчева. С лъчезарните си усмивки и сигурни, бързи
действия, те веднага спечелиха симпатиите на клубните членове. В 14
часа бе монтирана мултимедия, бе разпънат екран и бъдещите социални работници презентираха пред присъстващите как да остаряват бавно и да запазят интелекта си от клопките на възрастта. Още по-голяма
беше изненадата, когато пристигнаха двама непознати мъже, а те бяха
Цветомир Йотов - председател на занаятчийската камара за Централна
Северна България и Любомир - свещолеец. Г-н Йотов запозна присъстващите с целите на Камарата - съхраняване на народните занаяти и
предаването им на бъдните поколения, популяризирането им по света. Любомир показа на практика как отлива восъчни свещички и дори
даде възможност на желаещите да опитат неговия занаят.
Върхът на изненадите настъпи, когато момичетата раздадоха на
всички присъстващи зелени свещички с форма на елхичка, красиво
опаковани, изработени от младия свещолеец по тяхна поръчка. Този
жест сложи началото на веселото настроение за предстоящите коледни и новогодишни празници. Продължи се и с почерпка...
Всичко казано дотук е показателно за това, че обществото се обръща към хората с увреждания и макар и много бавно, се извършва интеграцията им, а това е надеждата за тяхното бъдеще.
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САМОКОВ

Виолета КИНОВА

Кой казва, че годините не се връщат?
Да! Не се връщат, както Искърът тече и не се
връща, но винаги е жив и
благодатен.
Така е и с човешката
душа, в нея е заложено
безсмъртието й. Годините не се връщат, като
бройка, но те са винаги
„луди и млади“, както
се пее в песента. Това
пот въ р д и
и
празникът на
хората
с
увреждания, който организацията
на СИБ в
Самоков с
председател инж.
Боньо Тодоров подготви за
своите членове в чест на 3
декември. С топли усмивки
и протегнати ръце, хората
си честитяха своя ден.

Поздравления и добри пожелания от
представителя на
социалните служби
в Общинския съвет
бяха отправени от г-н Иван Карагеоргиев.
В програмата главно място имаше певческата група към клуба с ръководител
Вера Симчева и акордеонистът Иван Машов. Рзабира се иммаше и кръшни хора.
В този ден надежда се таеше във всеки поглед и предчувствие за следващите
срещи с добротата и
приятелството.
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Своге

КМЕТЪТ: « ДЪЛЖИМ ВИ МНОГО!»

Празникът, посветен на 3 декември, бе изключително вълнуващ
за членовете на организацията на СИБ и музикалните и певческите групи. Срещата бе открита с кратко слово от председателя
Илия Вачев. Прочетено бе и поздравлението на кмета на общината инж. Жоро Цветков: „Бих искал на този ден не просто да отправя към вас традиционните пожелания за здраве, сили и бодър
дух, но и да споделя надеждата си, че можем да постигнем повече
за реализиране на вашите права. Знам, че вие сте тези, които се
сблъсквате с най-много трудности в нашето общество, че имате
лично достойнство, което трябва да бъде уважавано. Съвместно с
другите институции община Своге разширява социалните си дейности, чрез които ще оказваме помощ и съдействие на хората с
увреждания. Дължим ви много – както за решаване на конкретните проблеми на всекидневието, така и като отношение, разбиране и моралана подкрепа!”
Благодарствено писмо към кмета на общината изпрати и ръководството на организацията на СИБ за съдействието в отбелязването на Международния ден. „От дълги години се радваме на
внимание от страна на община Своге – се казва в писмото – и се
надяваме доброто ни партньорството да продължи и занапред”.

Четири певчески и танцови
формации изнесоха концерт

ХАСКОВО
Олга ВЕЛЕВА

Концертът бе посветен
на Международния ден на
хората с увреждания. Проявата по традиция от последните години се състоя
в уютната зала на Драматичен театър „Иван Димов“.
Инвалидите бяха поздравени от ученици от ОУ
„Христо Смирненски“, от
танцьорите на балет „Рона“, от танцов фолклорен ансамбъл „Хасково“. От сцената прозвучаха и изпълнения на певчески групи към клубовете на хората с увреждания.
Концертът уважиха секретарят на община Хасково Атанас Димитров,
зам. областният управител Иван Станчев и представители на социални
служби.
В хасковската организация, която ежегодно отбелязва Международния ден с концерт, членуват над 300 души с увреждания. Приветствие
към тях поднесе председателят Милка Костова.
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“Майсторилницата” в Ловеч отбеляза
първия си рожден ден
Марияна ДОНЧЕВА
Своята първа годишнина отбеляза навръх 3 декември Центърът за
трудови занимания на хора с увреждания в Ловеч. Той вече е известен
с името „Майсторилница” не само сред потребителите на услугите, но и
сред обществеността в града. Открит в Международния ден на хората
с увреждания миналата година, днес той е любимо място за срещи и
занимания на мнозина. В него идват не само потребителите на социалната услуга и техните ръководители, но и граждани. Тук ги посрещат
усмихнати и любезни млади хора, които могат да им приготвят вкусни
гофрети по оригинална холандска рецепта и топли напитки, да им покажат своите творби и да демонстрират как ги изработват или пък да
ги обслужат в копирния център. Това са
трите вида дейности, които се развиват в
центъра, а потребителите в момента са 13
с различни увреждания. Тук те усвояват
умения и с много отговорност изпълняват
задълженията си. За „Кураж” 27-годишният Валентин Петров разказа, че обича
работата си, но и хората, които посещават
това място. За тях той с удоволствие забърква поредната гофрета и с усмивка я поднася с чаша ароматно кафе.
Центърът бе създаден по съвместен проект на община Ловеч и холандската организация „Де Пасарел”. След една година съществуване
домакини и гости не скриваха вълнението и радостта си от постигнатото. „Горда съм, че тук създадохме една общност, която живее и показва
какво може. А ние можем да им бъдем полезни, каза директорът по
социалните дейности в общината Мая Василева. А зам.кметът Пламен
Петков допълни, че мечтата е реалност и в Ловеч вече се предлагат такива услуги, които сме виждали в
развитите европейски държави.
И както на всеки рожден ден,
празникът бе изпълнен с много
емоции, подаръци и пожелания от
сърце. Домакините бяха уважени
от много приятели и партньори. Накрая всички се събраха около красивата торта, за да духнат заедно
свещичката.
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с. Медовина

Екатерина ХРИСТОВА

Фестивал на хората в неравностойно
положение „Да подарим мечта”
се проведе в поповското село Медовина
за първи път и е по повод
Международния ден
на хората с увреждания
Като мисия на фестивала организаторите
определят преодоляването на социалната
изолация на хората с увреждания, повишаване на обществената им значимост и личностното им самочувствие. В
салона на читалище „Иван Иванов –
1891” в селото бе подредена изложба
от саморъчно изработени предмети
от инвалиди в Попово и Търговище,
която имаше благотворителен характер.
Фестивалът бе открит от кмета на
община Попово Людмил Веселинов и
продължи с изпълненията на хората
от Защитеното жилище в Медовина,
деца от помощно училище „П. Берон”
- филиал Попово и Интерната в Търговище, Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с. Медовина,
както и от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Попово.
Творческите умения бяха оценявани от жури, а фестивалната програма завърши с награждаване на участниците.
Организаторите от НЧ „Иван Иванов-1891” имат амбицията фестивалът да се превърне в традиция.
РЕГИОН МОНТАНА

Иван Димитров

Стигат ни нашите диагнози,
не приемаме тази: отхвърлени!
Близо 2500 са хората от област Монтана, които членуват в общинските организации на хора с увреждания, съобщи председателят
на РО на СИБ - Монтана Петър Богданов. В най-голямата община
Монтана членуват 464, от които 178 са тежко болни – с инвалидност първа група с чужда помощ. В почти всички случаи живеят с
пенсии между 130-170 лева и с не особено големи допълнителни
плащания.
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Неочаквана среща
На празничния обяд в ресторант „Житомир” в Монтана по
повод празника се срещнахме с
Боряна Рангелова, на 57 години,
от Монтана. Дошла е на срещата,
която съюзната организация провежда всяка година на този ден. По
обясними и не толкова обясними
причини на тази среща няма трудно подвижни хора. С Боряна говорим за личната й история. Жената
се превръща в инвалид, след като
през 2011 година откриват тумор
в мозъка й. Имала е и съпътстващо
заболяване на щитовидната жлеза, известно като базедова болест.
Откриват тумора след скенер във
Враца и същата година следват
три трапанации на черепа в столична клиника: през януари, март
и май. Втората операция е направена с ултразвук и била първата
такава в страната ни. Ядрено-магнитен резонанс през август тази
година доказва, че всичко е изчистено. “Дори на 20 септември ми
направиха пластична операция
на очите, защото много бяха излезли (изпъкването на окото е типичен симптом на болестта (б. а.)
- туморът беше оказал влияние”,
разказва Боряна. Обяснили й, че
за три месеца очите би трябвало
“да се приберат” и според нейни
познати, вече изглежда по-добре.
“А до Нова година би трябвало да
съм още по-добре”, продължава
жената. Питам я дали се е уплашила. “Аз вярвам в Бог и нямаше
страх в мене. Просто знаех, че ако
Бог е решил да живея - ще живея,
ако не, няма. Нямаше страх.”

Лечението й е струвало около
7 хиляди лева. Разходите е поела
сама без здравната каса. Иначе
съпругът й теглил заем, помогнала и църквата, която посещава. След всичко това днес Боряна вярва още по-силно. Но не в
държавата...

Организацията на СИБ има
своите дарители, на които
благодари и тази година. С помощта им тържество имаше
и в Берковица, където се бяха
присъединили и клубовете от
Боровци и Бързия. Веселбата
в стола на така наречените „Лилянките” продължи до
тъмно. Освен кметовете по
места, които донякъде са и
длъжни да решават проблемите им, сред специално поканените гости и тази година
бе доц. д-р Борислав Великов –
Председател на 39-то Народно събрание, който като член
на БАН и бизнесмен продължава с обществената си дейност
на дарител, благодетел и радетел за по-добро образование,
здравеопазване и живот на хората в монтанския край.
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традиЦИЯТА ВЪВ ВРАЦА
за Международния ден на хората с увреждания е
празничен обяд
в Дома на науката и техниката в града
Галина ГАНОВА
Около
красиво подредените и
украсени маси в
ресторанта местата
си заеха повече от
80 членове на организацията на СИБ.
Поводът бе уважен
от кмета на Враца
инж. Николай Иванов, Нели Стоянова
- директор на Дирекция „Социално
подпомагане“ и Елеонора Ангелова от Общинско предприятие „Социални дейности”. Гостите бяха
посрещнати по стара българска
традиция - с питка и шарена сол
от председателя на ОО и на РО на
СИБ Начо Начев и заместничката
муЖасмина Баръмова.
„Международният ден на хората с увреждания ни изпраща
своите послания и настойчиво ни
напомня какви отговорности сме
поемали и какво постигнахме заедно дотук. Това е и денят, в който
търсим най-верния път за подкрепа на хората с увреждания.
Ние поставяме акцента върху човека и неговата индивидуалност,
върху личното достойнство и
условията за пълноценен живот.
Всички заедно имаме една цел свободен и независим живот на
хората с увреждания и тяхното
пълноправно участие в обще-

ството“, заяви в приветственото
си слово кметът инж. Иванов и
подари на колектива икона на Богородица. Пожелания за здраве и
повече оптимизъм отправи към
присъстващите и Нели Стоянова,
която добави ново саксийно цвете към интериора в Посетителския център. Приятна изненада
за всички бяха и подарените шах
и табла за организацията, поднесени от Елеонора Ангелова. Игрите ще бъдат на разположение на
всички, идващи вЦентъра.
Част от средствата за тържествения обяд бяха предоставени
от кметската управа на Враца, а
останалите - от присъстващите на
тържеството.
„Пожелавам на хората с увреждания по-добър и по-щастлив
живот“- поздрави братята си по
съдба г-н Начев, който е и член на
УС на СИБ.
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с.Черно море и Рудник

Анастасия Кръстева

Не сме забравени!

Организацията на СИБ „Надежда” в с.Черно море и Рудник, обл. Бургас с помощта и нашия спонсор Митко Димитров отпразнува Международния ден на хората с увреждания с богата трапеза в приятно
заведение, с много песни и танци. А девет души наши членове бяха
посетени по домовете им с пакет хранителни продукти.
Благодарим от сърце на собственичката на заведението Катя, която
се трогна от програмата и почерпи всички присъстващи. А поздравителният адрес от УС на НЧ ”Възраждане -1927”, с.Рудник, община Бургас
стопли сърцата на всички, които почувстваха ,че не са забравени.
Радка Златева

твърдица

Въпреки трудностите
На 3 декември хората с увреждания от клуб „Вяра, Надежда и
Любов ” се събраха в ресторант
„Чилиците”. Към присъстващите с кратко слово се обърна г-жа
Радка Иванова. Тя изтъкна, че хората с увреждания не искат да са
консуматори, а да работят и да
участват активно в живота на нашето общество. Гостите от Сливен
бяха председателят на РО на СИБ
и координатор Веселин Василев
и Жана Димитрова. Г-н Василев
изтъкна, че „Въпреки трудностите, ние помагаме и се борим праПАЗАРДЖИК

вата на хората с увреждания да
бъдат повече. Тук е мястото да
благодарим на кмета на общината
г-н Атанасов за оказваната помощ
при решаване проблеми на организацията. Желая Ви Весела Коледа и Нова година!”
Част от почерпката за присъстващите бе поета от г-н Стефан
Драганов – управител на фирма
Сигма - Сливен. Станка Калайджиева и Митка Димитрова бяха
подготвили интересна и забавна
томбола. Имаше музика и народни хора.

коледна изложба-базар

Късче радост, Коледен дух, усмивка, топлина и много красота може да открие
човек на подредения във фоайето на зала „Маестро Георги Атанасов” Коледен
базар, организиран от Община Пазарджик, съвместно с НПО – доставчици на
социални услуги за хора с увреждания. Поводите са 3 декември и предстоящите Коледни празници. Събраните средства ще се използват за благотворителни каузи. Щандове са подредили ЦСРИ на лица в неравностойно положение
„Хефест”, ЦСРИ „Егида”, Сдружение „Бъдеще”, Сдружение на хора с онкологични
заболявания. БАЛИЗ има свой кът, който с фотографии разказва за днешния
живот на хора, изведени от институции. (Н.Б.)
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РАЗКРИТИ СА ДВА НОВИ ПУНКТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК

С П Р А В О Ч Н И К

Разкрити са два нови пункта за изработване и доставка на европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/. Новите офиси се
намират в София - ул. „Коломан“ № 1- ОСК „Славия“, офис 21 и в
Силистра - ул. „Добруджа“ № 8. Работното време и на двата нови
пункта е от 10.00 до 16.00 часа от понеделник до петък.
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга
държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ
- според законодателството на съответната държава на престоя.

ОТ 25 ОКТОМВРИ 2013 г. ПАЦИЕНТИТЕ ЩЕ МОГАТ
СВОБОДНО ДА СЕ ЛЕКУВАТ В ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС
Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 9 март 2011г. за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване влезе в сила от 25 октомври 2013 г.
Директивата предвижда въвежданетона обща рамка, за да: изясни правата на пациентите по отношение на достъпа до трансгранично здравно обслужване; гарантира безопасността, качеството и ефективността на здравното обслужване, което ще получат
в друга държава-членка на ЕС; насърчи сътрудничеството между
държавите-членки по здравните въпроси.
Директивата не се отнася за: дългосрочните грижи; трансплантацията на органи; публичните програми за ваксинация.
Всяка държава-членка определя една или няколко национални
точки за контакт за трансгранично здравно обслужване (в България това ще бъде Националната здравноосигурителна каса).
Точките за контакт ще се консултират с пациентските сдружения, изпълнителите на здравни услуги и здравноосигурителните институции. Те ще са отговорни за предоставянето на информация на пациентите относно техните права, когато решат да се
възползват от трансгранично здравно обслужване. Гражданите
ще получат и координатите на националните точки за контакт в
другите държави-членки.
След предоставяне на здравните грижи, държавата-членка по
осигуряване е тази, която отговаря за възстановяването на разходите на осигуреното лице при условие, че полученото лечение е
предвидено в националното й законодателство. Възстановява се
стойността, която би била заплатена, ако лечението е било проведено в собствената им държава. Държавата-членка по осигуряване може да възстанови и свързани с лечението разходи по
настаняване и пътни разходи.
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УС на СИБ и редакцията на сп. Кураж
изказват благодарност на всички
сътрудници на изданието!

Благодарение на тяхната активност списанието се превърна в истинско национално издание за правата, за проблемите, за живота и изявите на хората с увреждания, членове
на СИБ и на други сродни организации. Надяваме се, че и през
2014 година, когато СИБ ще отбележи своята 25-годишнина,
кореспонденциите ще бъдат още по-разнообразни,
по-интересни и полезни за всички. Така непрекъснато доказваме, че ни има, че обичаме живота
въпреки всичко, че се стремим да бъдем равностойни граждани на България и на Европа.
Честито Рождество, Честита Новата 2014 година!

Членовете на дружество „БъдеЩе” – София с
председател Виолета Паскалева и работещите в Централното управление на СИБ изказват благодарност на ръководството и колектива на
Народен театър „Иван Вазов”, на Сатиричен театър „Ал. Константинов”,
на Учебен драматичен театър към НАТФИЗ, на Театъра на
Българската армия, на театър „Възраждане”, на симфоничен
състав с диригент Бедрос Папазян за готовността им да предоставят възможност за посещение на техните спектакли и
концерти на преференциални цени за хората с увреждания.
Пожелаваме на всички весели Коледни празници, здраве, творчески
успехи и много лично щастие през Новата 2014 година!
Уважаеми госпожИ и господа от Централното
управление, от софийските дружства в кварталите Бусманци, Дружба,
Младост 1,2 и 3 и всички членове на СИБ от страната, приемете поздрав,
макар и закъснял за Международния ден на хората с увреждания и по
случай Коледните и Новогодишните празници! Пожелавам на всички
все така от сърце да отдаваме своя доброволен труд в името на хората
с увреждания!
За добрите и ползотворни контакти с представителите на местната
и държавната власт в район „Искър” на София благодарим на кмета на
район Искър г-н Цеков, на кмета на Бусманци г-н Станоев, на г-н Горанов – началник на ДКЦ „Д-р Грийнберг”, на г-н Р. Петров, на
управителя на магазина г-н Д. Димитров и на г-жа М. Шаркова-Дейчева- всички от Бусманци и им пожелаваме много
успехи и здраве! Надяваме се и вбъдеще нашите взаимоотношения да бъдат все така коректни!
Алексана Янкова - Председател на ДИ „Бусманци”
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Бъди все така усмихната, Анахид!
Ръководсвото на УС на РО на СИБ - Пловдив отправя сърдечен поздрав към г-жа Анахид Харутюнян, която през декември имаше чудесен повод за празнуване. Нека й е честит 60-годишния
юбилей, защото да си на тази възраст е страхотно
– голям си, мъдър си, отговорен си, силен си, за
да работиш усилено като председател на Основна организация с 1800 съюзни членове. Богат си
от това, което получаваш чрез обичта и уважението на хората, но и с това, което си им дал. А тя
непрекъснато се раздава – и в семейния, и в организационния си
живот. Нека е здрава още дълги години, за да продължи да се радва
на уважението и признателността на всички! Пожеланията ни са за
много блясък в очите, топлина в сърцето и усмивки на лицето!

Със съдействието на поета Дачо Господинов и художника Здравко Батембергски организирахме първата среща в Разград през 2003 година. Намерихме подкрепата на
Клуб на дейците на културата, Есперантски дом за култура, Дом за стари хора,
ТО на СГБ и ССБ и членове на СИБ. Художници и поети от Разград ни радваха
със своите творби. Деца от училищата в Разград и от ЦРД, от защитените детски
къщички ни станаха приятели. Те рисуваха, пяха, направиха изложба - инсталация. През последните две години хората от Дневен център за рехабилитация на хора с увреждания, навършили пълнолетие, изнасят чудесни концерти.
Заслужена похвала има и НПО „Хоби клуб Есперо-надежда” и председателката
г-жа Радка Стоянова за подкрепата и активното участие. Тази година на 3 декември се събрахме на 11-та среща в Клуба на дейците на културата в Разград.
Този ден не е достатъчен, за да да се решат проблемите, но в този ден можем
да покажем почит и уважение към несломимата воля на хората с двигателен,
сензорен или друг дефицит.
Моля ви, съдействайте ми да разпространя идеята си!
Подарете стихотворение, картина, песен или някакво друго творение или
споделете своя идея, с което да изразите отношението си към хората с увреждания. Изпращайте творбите и снимките на художествените творби с прикачен файл и напишете желаете ли творбата ви да бъде отпечатана в местните
вестници. Ако имате някакви други идеи и предложения, моля да ми пишете
на адрес: zhivotvsyanka@abv.bg
Ще ми бъде приятно, ако изпратите писмото на ваши познати.
С уважение - Оля Недкова

имам идея
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Ардинци събраха средства
за лечението на Севги

Над 4000 лева са събрани по
време на благотворителна инициатива под надслов „Зов за помощ
и надежда” за лечението на 26-годишния Севги Ръфкиев Юмеров
от Ардино, който страда от сериозно заболяване. Организатор на
кампанията бе Инициативен комитет, в който са включени Валя
Чолакова, Зюлфие Ибрямова и
Йорданка Колева.
Кметът
Ре с м и
Мурад
връчи на
родителите на
Севги наб р а н и те
средства.
Гр а д о началникът изказа благодарност
към всички хора, които са били

солидарни и състрадателни към
болката на младежа. Съпричастни към стремежа за решаване на
здравословния проблем на Севги са станали много граждани и
търговски фирми, както и общински съветници от местния парламент, служители от общинската
администрация, кметове и кметски наместници.
Родителите на Севги – Ръфки
и Педрие Юмерови, останаха
трогнати и изказаха благодарност на всички дарители.
Инициативният
комитет
също благодари на всички дарители, успели да заделят в
тези тежки времена средства
според възможностите си и да
дадат шанс на Севги в този труден за него момент.
Организаторите уточниха, че
кампанията продължава.

Повече от 1 тон картофи и
трайни хранителни продук- Дарение
ти събраха жителите на Падина за нуждите на болните
пациенти в Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино. Доброволните дарения са предадени днес с протокол на управителя на здравното
заведение д-р Адам Персенски. От името на персонала на болницата д-р
Персенски и главният готвач Мюмюн Бекир изказват искрена благодарност за човещината и съпричастността на жителите на Падина.
„За втора поредна година получаваме хранителни продукти от населението в района, което улеснява кухненскя бокс към лечебното заведение
в изхранването на болните пациенти. Поради затрудненото ни финансово състояние всяка помощ е особено важна”, заяви д-р Персенски. Той
призова и други граждани и организации да направят дарителски кампании за хранителни продукти за лечебното заведение.
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л и т е р а т у р е н к л у б

Мариана Еклесия
издаде пореден
сборник с разкази,
озаглавен
„От книгата на живота”

Литературата огледало
на живота

Героите в тези истории не са плод на художествено въображение, а са съдби от голямата и сложна книга на Живота. Те са разнообразни срещи, вплетени в творческите пътища на авторката,
посветила се на мисията да помага на нуждаещи се в труден за
тях момент. Докато четем, вероятно повлияни от съвременното кино и литература, ние очакваме винаги доброто възмездие
да победи. Но в реалностите на живота невинаги е така. Тук ще
срещнем болка и разочарование, за които хората питат „Защо
е така?” Дали ще повярваме на майката, простила и нахранила
убиеца на своя син? Ще съчувстваме ли на затворника в Швеция? Ще похвалим ли момичето, което без съпруг отглежда бебето си?... Това всеки сам ще реши. Но заедно с литературната
действителност неминуемо ще се замислим за собствения си
път и най-вече за потребността да стоплим сърцето си като направим нещо добро за другия. Това е посланието в предложените 52 разказа от Мариана, която счита, че най-вълнуваща е
литературата, която е актуално отражение на живота.

БЕЛИТЕ ГЪЛЪБИ
Неделното богослужение привърши, свещеникът
напусна храма на девическия манастир край София
и тръгна към града. Половин час преди дванадесет в
църквата влезе жена с вързопче, от което се носеше
мирис на домашна питка. Възниска на ръст, със селска забрадка на главата и дрехи от домашна вълна,
тя трябва да идваше отдалече. Очите й питащо
огледаха наоколо, после пристъпи към иконостаса:
- Къде да намеря свещеника? Искам да прочете молитва за здраве на сина ми. Преди два дни сънувах Божията майка, каза ми да оплета кърпа на една кука,
да я донеса тук и да я поставя на масата, където е
нейната икона.
Жената беше разстроена от закъснението си, един
рейс от селото не изпълнил разписанието, затова
пристига час след литургията:
- Имам болно момче. Преди една година катастро-
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фира с товарна кола и оттогава тръгна назад, все назад.
Аз плача и се моля на Богородица да помогне! Какво ще правим, ако се случи най-лошото, има две деца...
Игуменката все още беше в храма. Макар да виждаше
тази жена за първи път, отиде до нея и я прегърна:
- Божията майка е чула молитвите ти. Щом е поискала
да изпълниш желанието й, това не може да е случайно.
- Мислиш ли, че е така? – думите на игуменката озариха
лицето на майката.
- Тя никога не се появява без повод. Изпратила те е тук,
за да разбере, че й вярваш. Ти си изпълнила заръката й, сега
можеш да поставиш кърпата, където тя е пожелала...
Жената извади питката, пристъпи към масата с иконата, но не посмя да се докосне до нея. В този миг преживяваше чувството, че се явява пред престола на небесата, а
как един малък човек може да положи своето дарение пред
престола на Владетеля на Живота? После затвори очите
си, с две ръце поднесе кърпата, наведе се, целуна образа на
Божията майка на иконата и я погали. Молитвата й не
се чу, а само въпросът към игуменката:
- Вярваш ли, че момчето ми ще оздравее? – ръцете й бързо
разчупиха хляба за дарение и го подаде, преди да чуе отговора:
- Сигурна съм. Трябва само да проявите търпение. Нейното застъпничество може
много, нали е била на земята
и е страдала за своя Син!
Когато двете жени вдигнаха очи за молитва към Бога,
под купола на храма видяха
да летят гълъби. В миг и двете решиха, че Божията птица си живее там, та когато
дойдат хора и положат даровете си на жертвеника с молитва, тя грабва молитвите
и ги отнася в небесното царство. После отново долита с
вестта, че Светия и Всемогъщия отвръща на човека с любов – както жената разчупваше хляба и го даряваше на
гостите в храма.
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БОЛНИЧЕН ШАРЖ

Георги ДРАМБОЗОВ

На д-р Драгиев

Всъщност, тук се умира веднъж,
само пътят до болка познат е:
на девети етаж – гол,
безпомощен мъж,
ни „по пет на нож”, брат,
ни шрапнел, ни гранати.
Само клетвата на Хипократ
гони туморче с боси крачета
и с един ехограф –

Кольо Чалъков

вездесъщ апарат,
пиша аз диагнозата –
шарж на поета...
Ти си псевдо Исус,
нямаш кръст,
кръста в кръчмата
скри „При Мария”,
ти говориш за Божия милост
и мъст,
а не си нито Пушкин,
ни Блок, ни Месия.
Ти си само един пациент,
ехографът ми днес те рисува –
нито капка поезия,
ни сантимент
и на спукан мехур
днес мечтата ти плува.
С твоя тумор седим „тет а тет” –
преговаряме...
Нищо тревожно,
но тук аз съм Исус,
ти си просто поет!
И върни ми със същия шарж...

ПРОЗРЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Обява
Като разбрах
след дълго лутане,
че дарабицата ми е малка,
дадох обява:
заменям компютъра си
за талантлива писалка.
Край на съмненията
Нямам вече резерви,
той е прям и умел:
лазел ми е по нервите,
но с лечебна цел.

Народе, стани цар в шахмата
на държавата ни, за да бъдат
управниците твои пионки!
Номерът в живота е в това да
ти мине номера.
Ние, българите, умеем много
неща, но най-добре владеем изкуството за несполуките си
да обвиняваме другите.
Народе, горе главата – за да не
виждаш босите си нозе!
Може ли да чете между редовете този, който не знае азбуката на живота?
С пълни уста не можеш да критикуваш властта.
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КРЪСТОСЛОВИЦА
Съставил: Иван МАНЧЕВ

острилки

ВОДОРАВНО: 1. Град в
Смолянски окръг. 6. Наименование. 7. Ге рой от филма
„Момчето си отива”. 8. Наш
илюзионист. 11. Хищ
но ципокрило насекомо. 13. Долната заострена надлъжна
част на кораб или лодка.
14. Река в Италия, приток на
р. По. 15. Бозайник от сем.
котки. 16. Бозайник от подклас двуутробни. 18. Департамент в Сев. Франция. 19.
Хоризонтална подземна галерия за работа, която няма непосредствен
изход на земната повърхност. 20. Наш драматичен и камедиен артист.
ОТВЕСНО: 1. Най-студеното годишно време. 2. Географска област в
Зan. Австрия. 3. Голям десетокрак морски рак. 4. Материален носител
на наследственоста. 5. Единица мярка за сила. 9. Приспособления за
зимен спорт. 10. Вечнозелено иглолистно дърво. 11. Лирическо стихотворение за възхвала. 17. Примитивно плавателно средство. 14. Главната артерия, която излиза от камерата на сърцето. 15. Наша планина. 16.
Игрище за тенис. 17. Руски режисьор (1923-1923) - “Тревожна младосг”.
18. Повест от Н. Гогол.

Логичен извод
Биещите се по гърдите
умеят да печелят парите.

лоша плетка
Понягога и звездите
оплитат конците,
когато не са в играта
и не им стигат парите.

тарикат
Беше човек по делата
и на...софрата

съдба
Който копае на другите трап
един ден отива за скрап.

Ангел НИКОЛОВ

Отговори на ЗИГ-ЗАГ: 1,2. Зола (Емил). 2,3. Алан. 3,4. Наков. 4,5. Окис. 5,6. Сиал. 6,7. Лава. 7,8. Авал.8,9. лама. 9,10. Амок.
10,11. Кокс. 11,12. Скат. 12,13. Тара. 13,14. Арон. 14,15. Нота. 15,16.
Атос. 16,17. Сорт. 17,18. Трак. 18,19. Кана. 19,20. Анод.

Честито Рождество!
Благослов
Сняг се сипе, Коледо ле,
над поля и над гори,
във огнище, Коледо ле,
бъдник весело гори.
Както свети, Коледо ле,
във огнище пламък злат,
тъй да свети, Коледо ле,
любовта по целий свят.
Както сипе, Коледо ле,
Бог снежинките безспир,
тъй да сипе, Коледо ле,
вкъщи добрини и мир,
както рони, Коледо ле,
Господ снег от сивий свод,
тъй да сипе, Коледо ле,
вкъщи той имот и плод!
Асен Разцветников

