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ИМАМ

ДУМАТА

КИРИЛ АНОВ Председател
на ро на СИБ
- Пазарджик,
член на УС
на СИБ

К: Г-н Анов, кога твоят
път се срещна с пътя на
СИБ? И какво си спомняш
оттогава?
- От 1992 година – когато се
инвалидизирах. А организацията в Пазардажик вече беше на
две години...Това беше време
на укрепване на структурите в
общините и селата в региона. И
като председател на дружеството в с. Черногорово през 1996
г. участвах в конгреса на СИБ –
вместо тогавашния председател
в Пазарджик г-н Шопов, който
беше трудноподвижен. Фактически оттогава съм в управлението на РО на СИБ, а трети мандат съм член на УС на СИБ.

К: Имаш дългогодишен поглед от „върха” – направи
оценка за това какво СИБ
постигна в най-голяма степен.
- Организационно укрепване
по места, обхват на инвалидизираните хора и издигане авторитета на нашата организация
пред местната администрация.
Поне ние в пазардажишки реги-
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до осмия
конгрес на СИБ
Да подберем
и подготвим
кадрите си
он сме го постигнали. Почти навсякъде имаме самостоятелни
клубове, само в Ракитово и Белово клубовете са за съвместно
ползване с пенсионерите. Малко работих с г-н Ивков, предишния председател на СИБ, но с
идването на г-н Коцев коренно
се промени дейността на СИБ
като качество на работа, като постигнати успехи. Разбира се, има
още какво да се желае. Диалогът
на СИБ с централната власт би
могъл да се подобри, за да има
решения, съответстващи на желанията на инвалидите в България за устройване на работа, за
повишаване на пенсиите...

К: Тоест, да има повече резултати от партньорството с местните и държавните органи на властта.

- Да, защото не навсякъде то
е ефективно...От дългогодишната си практика и като стопански
ръководител подчертавам, че
една от причините е недостигът
на средства, въпреки изискванията на нормативните документи.
Например за преодоляването на
архитектурните бариери от 10
години има нормативи, но този
въпрос не се решава. Не знам
и някой да е наказан за това!
Но трябва да има и отношение,
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и разДУМАТА
биране от

страна на управИМАМ
ляващите, тогава и с

малко средства може да се направят добри неща за нас. А и
нашите кадри не винаги имат
капацитет за това...

К: Достатъчно ли направи
СИБ за подготовката на нашите кадри?
- Мисля, че в последните години се проведоха много обучения, реализираха се и проекти в
тази посока, но все още ги няма
оня синхрон и онези резултати,
които ние очакваме.

К: Може би има едно традиционно зловредно мислене,
че щом сме инвалиди, няма
защо толкова да се учим, да
се напъваме...
- Има такова нещо, има го и
сред нашите кадри...

К: Сред кои – сред помладите
или
сред
повъзрастните?
- Тези, които са по-възрастни,
са с по-голямо чувство за отговорност. Но няма и мераклии да
се занимават с обществена дейност. Ние много трудно вече намираме хора за председатели.
И е време нещо да направим в
това отношение...Имам предвид
нашата регионална организация... За 10 години увеличихме
състава от 1400 на 2000, обединени в 9 общински организации
и съставни дружества към тях.
Още можем да увеличим състава. Например пазарджишката
организация може да стане много по-голяма, но няма желание

до осмия
конгрес на СИБ...
да го направи! А там, където се
работи истински, организациите растат и имат повече финансови възможности за различни
дейности.

К: Не си ти пръв, който
посочва проблема с доброволните сътрудници. Някои
колеги споделиха идеята, че
на тях трябва нещо да им
се плаща, други казват, че
няма такава възможност,
трети - че трябва да ни се
делегират повече соцални услуги...Ти какво мислиш?

- Добре е да поемем повече
делегирани социални услуги,
защото ще привлечем повече
млади хора при нас. И ще осигурим бъдещата дейност на
СИБ. Ние си отиваме поетапно и
няма кой да ни замести. Много
се тревожа и за това, например,
като си отиде г-н Коцев кой ще
го замести? Аз преди две години
исках да напусна тази длъжност,
бях се договорил с една жена,
но тя се разболя...И останах, но
имам три инфаркта, не се знае
утре какво ще стане с мен! След
този мандат аз ще се оттегля...

К: И ти, г-н Анов, често си
оказвал съдействие на организации, в които работата
не върви. Но после нещата си
продължават в същия непукистки дух.
- В Благоевград, в Русе...Когато
някой не изпълнява решенията
на УС и уставните си задълже-
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ния, трябва да се отстранява – в
това отношение трябва да сме
по-категорични.

К: Какво още СИБ може да
направи, за да защити името си на водеща национално
представителна организация?

- Засега посоката на СИБ е добра, но е необходимо на първо
място до следващия конгрес да
напрегнем усилия по региони и
в центъра и да обновим кадрите
в регионалните организации. Не
на 100-процента, разбира се, но
един оптимален брой, гарантиращ продължението на дейностите в СИБ. Защото ние сме необходими на хората. само един
пример - като бях на събранието
във Велинград председателката Катя Славова ми каза, че там
вече не могат без нас...Чакат ме
хората от организацията, подчерта тя, пред клуба да отворя в
9 часа, да седнат, да си говорят,
да пият чаша кафе, да споделят
проблемите си, радостите си...
И на второ място - да сме поактивни и по-успешни в партньорството с местната власт. Но
е много важно как ще комуникираме с нейните представители...

К: И акцентът в нашия
разговор кой да бъде?

- До осмия конгрес да подберем и подготвим кадрите си, ако
искаме да запазим СИБ. Защото
СИБ създаде общности, които са
жизнено необходими на хората
с увреждания.

В деня на изборите за Европейския парламент 302-ма доброволци се отзоваха на призива
на Гражданско движение „ДНЕС” и
отидоха с личните си автомобили
в гражданските приемни на Движението в цялата страна да помагат на трудно подвижни хора
, като ги придружат до секциите
за гласуване. Специална благодарност за тази инициатива на ГД
ДНЕС отправи председателят на
СИБ Красимир Коцев .
От няколко години Гражданско движение ДНЕС с председател Анжелика Цокова си партнира с американската организация
на хора с увреждания – център за
независим живот - Paracuad inc
в град Сейнт Луис, щата Мисури.
Представител на тази организация Аманда Бийлс – експерт по
застъпничество, общностно организиране и гражданска ангажираност - беше на посещение в
България и участва в семинар на
ГД ДНЕС за представители на различни неправителствени организации на и за хора с увреждания.
Опит и добри практики сподели
Петър Лазаров – член на УС на
ГД ДНЕС, който е бил на стаж в
американската организация. Лекция за лобирането и застъпничеството изнесе г-жа Людмила
Георгиева,преподавател в СУ.
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СЪБИТИЯ - ОТ ДЕЛНИКА И ПРАЗНИКА
МЕЗДРА

Камелия Петкова

   

Да изчистим България...‘‘
Дали изчистихме България за един ден, не знам, но съм сигурна, че градовете и селцата станаха малко по-приветливи след
като хиляди доброволци се включиха в инициативата на btv. Нашата общинска организация на СИБ ,,Надежда‘‘ в Мездра също
участва в почистването на знакови места в града ни. Но истинският проблем с незаконните сметища край реки, езера и поляни си остава нерешен. Там положението е направо трагично! С
темповете, с които нарастват тези сметищата и всяка седмица да
чистим, пак няма да успеем да съхраним нашия Дом за идващите
след нас. Ние, хората, не се замисляме на каква уникална планета
сме стопани...Доказано е,че българинът разбира само, когато му
бръкнат в джоба и, за да се спре поголовното замърсяване, са
нужни драстични санкции - крупни глоби и полагане на обществено полезен труд!
Искам чрез страниците на любимото ни списание да благодаря на доброволците от нашата организация, които с желание
се включиха в инициативата, и, загърбвайки своите недъзи, добросъвестно изчистиха обозначения за нас район. Искрено се
надявам, че ще се вразумим и няма да замърсяваме!

Веска Младенова

ПЛОВДИВ

БАЛ С МАСКИ
Деловите дейности в организацията на СИБ «Надежда за достоен живот» – годишното отчетно събрание,
подготовка на документи за
продукти от БЧК за наши
членове, получаване и раздаването им, среща с евродепутати, отминаха. Дойде ред
на пролетния бал с маски...
Тържеството ни бе уважено от кметицата на район Централен Райна Петрова с почерпка - специално
приготвени вкусни тутманици и напитки - добавка
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към богатия
ни куверт - и
подаръци за
всеки. Градусът на настроението
ни се вдигна
с
чудесната музика,
с
конкурса
за най-добра
маска
индивидуа лна
и за двойки. Журито беше безпристрастно и първо място при двойките присъди на Мария Велчева - с костюм на «Смъртта» и на Цветан Николов в ролята
на британски полицай. А индивидуално без конкуренция спечели Ивайло Денев като клоун от цирка.
В края на тържеството колите от Службата за транспорт на трудноподвижни хора отведе всеки един от участниците в бала с маски до дома му, за което много благодарим!
ОБЗОР
Цанка ГЕОРГИЕВА

Светли четвъртък

В клуба на пенсионерите в Обзор се събраха пенсионери и хора
с увреждания в първия
четвъртък след Великден, наречен още Светли четвъртък, за да отпразнуват Възкресение
Христово. С подходяща
ураса в клуба за случая
се бяха потрудили двете
Радки - г-жа Германова и г-жа Лефтерова. Завчас масите се отрупаха с великденски лакомства.Тук дамите показаха своите произведения от шарени яйца, умението си да подредят празничната трапеза,
да представят букет икебана, подредените в кошничка многоцветни яйца. До късно клубът се огласяше от хубава музика, весели
закачки и вдигане на наздравица с домашно червено винце. Призът
за най-шарени бабини яйца беше присъден на Пенка Костова.
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ПЕРНИК

Снежана ГЕОРГИЕВА

Два манастира и...жива риба
На път сме – на екскурзия, хора
от различни места и на различна
възраст, но обичащи природата, пътешествията и веселието.
Целта ни са два манастира – Клисурският и Лопушанският. Времето е хубаво – по планинските
върхове сняг, в ниското – слънце.
В първия манастир някои си палят свещичка за здраве, други си
вземат по нещо за спомен. После
пристигаме и в Лопушанския. Тук
ни посреща радушно отец Христо Дуо и ни разказва историята
на обителта и на иконата на Света Богородица с Младенеца със
сребърен обков. Била е открита
през декември 2013 г., зазидана
в стената в централния храм наманастира -„Св. Йоан Предтеча”.
Даниела
Аризанова

Мястото било показано в пророчески сън на една жена – Мария,
открил я епископ Сионий...Всички
приехме да бъдем помазани пред
чудотворната икона – за здраве и
дълъг живот.
Навръщане видяхме край пътя
табела „Жива риба” и решихме да
си купим. И какво стана? Вадят рибата, пускат я в найлонова торбичка и ни я дават. Следващият, моля,
казва г-жа Тараланска, а първата
хваната риба вече се мята на тревата... Та стои ли жива риба в найлонова торбичка! И еква смях!
Така денят ни се насити с невероятни емоции и впечатления...
Благодарни сме на организатора
– г-жа Анита Тараланска, и на шофьора ни – Емил!

Ден на отворените врати

Ден на отворените врати
проведоха екипи към Кризисния център в квартал
Изток в Перник. Така перничани, живеещи в района,
можаха да се запознаят със
социалната услуга. Тя е насочена към осигуряването
на социална интеграция на
деца и младежи с увреждания,
подпомагане на интегрирането им в общността чрез

подходящи дейности, които да заменят институционалната грижа. Освен
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това ръководителите на
Центъра съчетаха инициативата с еко-празник, като в него включиха младежи от Дневния
център за хора с увреждания и граждани. Те засадиха цветя и облагородиха района на социалното
заведение. В Кризисния
център са настанени още
осем младежи с увреждания.
СОПОТ

Животът продължава

Организацията на СИБ в Сопот
не спира своята културно-масова
и спортно-туристическа дейност.
В края на април потеглихме за
Гърция, съпроводени от нашата
дългогодишна приятелка екскурзоводката Емилия Вретенарова.
В първия ден посетихме Солун
– Бялата кула, църквата „Св. Димитър” и паметниците на Филип и
Александър Македонски. Продължихме за Паралия-Катерини. Вечеряхме в таверна с чудна гръцка
музика, с много песни и игри. А
на следващия ден се отправихмие към Метеора - осмото чуда
но света с 22та си манастира. Посетихме два от
действащите.
Гледката бе
неповторима!
В град Драма
разгледахме
и
изворите
Варвара.

Но преживяванията ни не спират дотук. Празнувахме Международния ден на БЧК 8 май с кулинарна изложба, подготвена от
наши членове – госпожите Чавдарова, Данчева, Пулева, Узунова
и Мичкова. Проведе се и спортен
празник с участие на деца с увреждания, ученици от първи до
четвърти клас и наши членове.
Първо място завоюва Алиосман
Бидисов. След турнира празникът
продължи в нашия клуб докъсно
вечерта с почерпка от БЧК, с песни, танци и много настроение.
			
(В. Д.)
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КАРЛОВО

БЯХМЕ ВЕСЕЛИ И ЩАСТЛИВИ

Златка ЕЧЕВА

Двудневна
екскурзия през
април направи
за своите членове организацията на СИБ
до манастирите „Св. Неделя”
Араповски
и „Свети Кирик и Юлита”. Видхме и чухме много интересни и красиви
неща, създадени и от човека, и от природата. Отседнахме
в родопска хижа и с много музика, песни и танци отпразнувахме рождените дни на хората, родени от януари до юни.
А на следващия ден проведохме традиционния си спортен
полуден със състезания по дърпане на въже, лицеви опори,
вдигане на гирички и вкарване на топка в кош. Победителите получиха скормни награди. Тръгнахме си весели и
щастливи.

10-годишен юбилей
На 9 април 2014 г. се навършиха 10 години от създаване
на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с
увреждания “Детелина” – град
Борово. През април и май бяха
съсредоточени основните събития, посветени на юбилея. Специалисти от мултидисциплинарния
екип изготвиха 55-минутен
филм “Детелина” – името
на надеждата”. Първото
от юбилейните мероприята бе презентирането на
филма пред всички бивши
и настоящи служители на
ЦСРИ, пред ръководството

БОРОВО
Цветелина ГЕОРГИЕВА
на община Борово и пред гости от
ДСП – Бяла и РДСП – Русе на самата рождена дата. През месец юни
предстои представянето на филма пред потребителите и техните
близки. Телевизионен материал
за дейността на ЦСРИ “Детелина”
бе заснет и излъчен от Българска
национална телевизия.
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През 2004 г. Общински съвет
- Борово определя за място на
услугата ЦСРИ сграда общинска
собственост, която се намира в
град Борово, на адрес – ул.
„Първи май” № 2. Първоначално услугата е предназначена за 68 лица, а за потребителите се грижат 12
души. Услугата официално
е открита на 5 септември
2004 г., когато се чества и двадесетгодишния юбилей от обявяването на Борово за град. През 2006
г. поради видимата устойчивост
на социалната услуга, непрекъснато растящият брой на лицата,
желаещи да я ползват и подобряване на здравословното състояние на ползвателите, капацитетът
на ЦСРИ е увеличен на 90 потребители, а персоналът - на 15 души.
През 2008 г. се провежда медийното представяне на Център «Детелина» като добра практика в
сферата на социалните услуги в
общността за област Русе. През
2009 г. ЦСРИ “Детелина” се сдобива с автомобил Ford Transit Kombi
Van FWD 300 SWB, товаропътнически, 5+1 места. С него започва
извършването на услугата «социален транспорт» за хората със
затруднения в придвижването.
През 2011 г. сградата на ЦСРИ е
основно ремонтирана по програма на МТСП «Красива България».
Сградата вече разполага с достъпна архитектурна среда за хора
с увреждания – рампа, асансьор,
тоалетни. През 2012 г. за пръв
път се провежда информационна кампания в населените места

извън град Борово. Кампанията
има добър отзвук - настаняват
се потребители над капацитета.
В момента ЦСРИ “Детелина” об-

служва 116 потребители.
Второто юбилейно мероприятие от празничната програма се
проведе на 22 април – Международният ден на Земята. Във връзка
с честването му и с юбилейната
годишнина мултидисциплинарният екип покани гост-режисьора
от град Русе – Дияна Поптонева,
с чиято помощ бе изготвен спектакъла “Деца на Боровската гора”.
В него взеха участие потребителите на ЦСРИ от младежките групи и
по-младите служители от екипа,
както и социалния работник от
ЦОП – Борово – Петя Георгиева.
Спектакълът беше изигран в красивия парк на ЦСРИ пред многобройна публика.
На 15 май 2014 г. за трета година

се проведе Големият майски концерт в ЦСРИ.
Тази година гостите на найголямото от юбилейните меро-
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10-годишен ...

приятия изпълниха салона на Народно читалище “Искра 1898”. Отново бе
изигран спектакълът “Деца на Боровската гора”. Концертът продължи с
изпълнение на певческа група “Надежда”.
Предстои представянето на спектакъла “Деца на Боровската гора”
на фестивала “Като звездите” в град
Павликени.
През 2014 г. община Борово ще
чества 30-годишен юбилей от обявяването на Борово за град. Организаторите имат намерението да посветят един от дните в празничната
програма на социалните услуги в общината. Предвидена е изложба с
материали, изработени от потребителите в терапевтичните дейности
във всички услуги и презентирането на филма “Детелина” – името на
надеждата” пред обществеността на град Борово.

ХАСКОВО
Олга ВЕЛЕВА
Празникът бе
отбелязан с концерт
в Младежкия център.
Директорът Светла
Йотова приветства
гостите и благодари
на родителите, на
ресурсните учители,
психолозите и
логопедите.

8-и рожден ден на
Ресурсния център

Тя отбеляза, че работят със 79 училища и детски градини в областта.
Гостите и участниците в тържеството разгледаха и изложбите на децата
със специални потребности, както и техни фотографии, направени в
различните кръжоци по изкуствата. Танцовата програма беше изключително богата. Ученици от Ресурсния център в Димитровград поздравиха своите приятели от областа с мажоретен танц на фона на песента
“Гангдъм стайл”, който взриви залата и вдигна на крак повечето малчугани, които заподскачаха в ритъма на корейския танц. Децата от Хасково представиха съчетание по аеробика, а другите градове се представиха с фолклорни танци и песни.
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ДЕВНЯ
Венета ЖЕЧЕВА

С ДОБРИ МИСЛИ И ДЕЛА

По случай Възкресение Христово екипът и потребителите на
ДЦХУ-Девня сътвориха в часовете по трудотерапия подарък- кошничка с яйчице - за своите съграждани и приятели, ползватели на друга
социална услуга на територията на община Девня – Домашен социален
патронаж. С добри мисли и дела хората от центъра за пореден път
укрепиха вярата си и отвориха душите си за доброто, давайки ярък
пример за позитивизъм и добродетелност.
На 23 май по покана на община Долни Чифлик, представители на
ДЦХУ-Девня и Сдружение „Дружество
на инвалидите -Девня“- взеха участие
в превърналото се в традиция състезание за акумулаторни и рингови колички. Мрачното време не попречи на
хората с несломим дух да се впуснат в
гонка по между си и да демонстрират
своите майсторски умения. На състезанието присъстваха участници от общините Горни Чифлик, Провадия, ЦСРИ-община Долни Чифлик, ДДУИ
- с. Рудник, жители, гости и медии от Варненска област. В надпреварата
представителите на ДЦХУ-Девня си извоюваха почетното второ място.
На финал всички дружно си обещаха традицията да ги събере отново за раздумка, добро настроение и реванш.
В периода 16-18.05.т.г. хората от Дневен център за възрастни хора
с увреждания“ - Девня и членове на Сдружение „Дружество на инвалидите - Девня“- реализираха превърналата
се в традиция тридневна екскурзия из
България по маршрут:
Враца - Видин – Белоградчик - Ботевград.
Близо 60 души имаха
възможността да се насладят на красотите на нашата страна. Вечерите
преминаха в песни,танци и веселие, всички за пореден път се убедихме, че с дух, упоритост и воля бариерите се преодоляват мигновено.
Организаторите и участниците БЛАГОДАРЯТ на всички спонсори,
съдействали за реализиране на мероприятията, на Община Девня
в лицето на кмета г-н Атанас Кузев, на фирма „Ченсфийлд-55“- Варна.

14
áðîé 6
юни 2014

СРЕДНОЩНИ ПЕТЛИ

успешна организационна година за с и б

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЕ
Споделеното е от г-жа Пенка Николова от Своге в отворено писмо
до организацията на СИБ с председател Илия Вачев в същия град. И е
прочетено на годишното отчетно
събрание на 24. 04.2014 г. Затова тя
се обръща и към своите съграждани,
и към гостите на събранието.
Приятели, отдайте това писмо на една безсънна моя
нощ, когато ми е било нужно да успокоя сърцето си с тези
разсъждения около живота на инвалидите в нашия планински край. С много от вас се срещаме и общуваме и съм
запозната с някои от проблемите ви и трудностите в
живота. Затова е днешнто събрание – да поразнищим
малко нещата около действителността и да си кажем
някои горчиви истини. А тя, истината, лесно прозира.
Мене ме боли за всичко, което става напоследък. Днес вие
чухте какво е направено за вас под ръководството на
дългогодишния ви председател Илия Вачев. Понякога неговите искания се разминават с тези на управляващите,
но въпреки всичко той се стреми да ви бъде полезен - и с
информация от СИБ, и с други средства, и не му е лесно...
Затова днес всички да се запитаме:
Достатъчно ли общуваме с инвалидите от местната организация? Говорим ли често в днешното демократично и европейско време за някакви перспективи пред
всички тях? Тези отпуснати левчета преди Великден ще
успокоят ли икономическата криза в живота на инвалиди и възрастни хора? В какво е днешната утеха на един
инвалид, за да е оптимист? Имаме ли фирми в нашата
община, които да наемат на работа хора в неравностойно положение? Помагат ли им? И ако помагат – по какъв
начин? И какво можем за вбъдеще да променим? Имат ли
щастливи мигове инвалидите? Разбираме ли отстрани
тяхното трудно битие? Или в малката стая ден след ден
се заключва техният свят...
Списанието на СИБ се нарича КУРАЖ. Кажете ми колко кураж им е необходим, за да изиживеят днешния скъп
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живот? Особено, ако са сами...Особено, ако домовете им са в
махали или далечни квартали...Често чувам възрастни хора да
възкилкват: „Боже, колко мъка има на този свят, Боже!” Проблемите на хората с увреждания непрекъснато се множат и
те чакат да видят „бялата лястовичка”...Но никога не е имало толкова самотни инвалиди, заобиколени от толкова много
други самотни хора! Никога, сякаш, не сме имали нужда толкова силно от чисто човешко общуване, а никога такива големи
стени не са заграждали всеки дом и всеки човек! Никога толкова
голямо не е било отчуждението между беден и богат...
Когато се отпуснем на чаша кафе или ракийка, се питаме
имат ли покритие обещанията на политиците и как да повярваме на европейското светло утро...
Аз съм дъщеря на овчарка и строителен работник. И аз като
вас искам да победя съдбата си.И аз като вас вярвам, че няма
невъзможни неща, за които да се постараем. В това със сигурност вярва и г-н Илия Вачев, затова продълъжава да работи в
името на социалната справедливост. И вие всички, които отдавате своя доброволен труд в тази организация.
Иска ми се с вяра и надежда да завърша своето отворено писмо до вас... Не се притеснявайте, не се страхувайте заради нерешените проблеми – не всичко зависи от вас! И ще цитирам
мисълта на гръцкия писател Казандзакис: «Ако не стигне човек
до ръба на пропастта, не израстват на плещите му криле.» А
може и Сервантес да си припомним: «И в най-трудните и тежки моменти Съдбата ни винаги отваря една малка вратичка».

пловдив

Смиляна ЗАПРЯНОВА

30 април – денят на общото отчетно събрание на пълномощниците за регион Пловдив започна този път необичайно. Слънчевите
лъчи, красивите пролетни цветя в двора и усмивките на домакините посрещнаха делегатите

в обновената сграда с топла погача, сол и мед с
пожелание за ползотворна работа на форума

След това всичко започна по протокол – отдаване почит към починалите колеги с едноминутно мълчане и доклад на мандатната комисия,
чийто председател г-жа Мишинева обяви, че от 34-ма пълномощници
присъстват 32-ма и събранието бе открито.
От отчета за работата на УС на РО стана видно, че кампанията в общинските организации и дружества е преминала по график. В планпрограмата за бъдещия едногодишен период, подготвена от комисията
с председател Борис Костадинов, има изключително важни и отговор-
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пловдив
ни мероприятия във връзка
с честването на 25-годишния
юбилей на СИБ. В отчета за бюджета през 2013 г. и предложения проекто-бюджет за 2014 от
Славчо Топалски се виждаше, че
регионалното ръководство
разпределя разумно средствата си като добър стопанин. Председателят на РКРК
г-н Иванов със задоволство
отчете, че е извършена сериозна работа по места за
ефективен контрол при воденето на организационната и финансова дейност в
общинските организации и дружества.
Обичайно, след това започнаха и разискванията: имаше тревога, че
по-възрастните и по-опитни кадри няма на кого да предават придобития вече организационен опит; имаше препоръка за запознаване с
Конвенциятана ООН за правата на хората с увреждания и за настояване пред местните общински власти вбъдеще за нейната реализация.
Най-тежък за разискване бе проблемът за трудовата заетост на ръководителите на организации и кратковременното им включване в
програмите на общините, особено за тези в предпенсионна възраст.
Събранието приключи делово и успешно своята работа, като прие
всички материали по дневния ред. Прие също и послания от делегатите, които да се включат в изказванията им пред общото събрание
на СИБ (проведено на 20.05.2014г.).
Завърши се с добрите и справедливи оценки, дадени от председателя на РО г-жа Запрянова – да сме здрави и силни за работата, която
вършим и която ни предстои, да сме добри и сплотени.

софия, раЙон подуене

Петър ЗАХАРИЕВ

Дружеството на СИБ „ Хаджи Димитър” проведе годишното си отчетно събрание на 25 март. В доклада, изнесен от
председателката Атанаска Велинова,
акцентът беше върху интересните мероприятия,
свързани с родолюбивите нагласи на хората, с повишаване на
техния културен уровен, с опознаването на красивото ни Отечество, с необхдимостта от разясняване на правни въпро-
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си и с правата ни като потребители. Например беше изнесен
цикъл от лекции по история на България ог г-н Петър Захариев,
чрез които се уважиха важни събития. Ръководството редовно осигурява и билети на преференциални цени за постановки
в Държавния музикален театър и за други столични театри.
Проведоха се и много екскурзии в страната и в чужбина, някои
от които съвместтно с дружеството от район Люлин. Осигурена бе и здравна информация и консултация. В клуба редовно
честваме всички наши национани празници.
Гордост за дружеството е вокално-танцовата група „Млади
сърца” с художествен ръководител Генка Рашева, която участва
в редица изяви и бе удостоена с награди.
На събранието тази година се наложи да изберем допълнително членове в ръководството на дружеството във връзка с разширяване на неговата дейност.

ловеч
Марияна ДОНЧЕВА

Социалната ни
политика е сбъркана

Социалната политика у нас е
сбъркана, бяха категорични представителите на пет общински организации на СИБ, които дойдоха
на 24 април в Ловеч на регионалната конференция. Те споделиха
много проблеми, които са познати, но остават нерешени от години.
„Всеки от нас има определено
увреждане и индивидуални нужди, а при прилагането на законодателството се действа еднакво”,
посочиха присъстващите.
„Назначаването на лични асистенти има за цел да създаде заетост за безработните, а не е
породено от грижа за хората с
увреждания. Условията, на които
трябва да отговарят кандидатите, са неприемливи и взаимно се
изключват. В Тетевенска община,
където има отдалечени от града
села, социалните асистенти са

принудени да живеят в домовете
на хората, за които се грижат, защото не могат да си позволят да
пътуват до домовете си. А са назначени на 4-часов работен ден”,
разказа Мая Бешева, председател на тамошната организация.
„При отпускането на помощни
средства се източват държавни
средства, а ефектът е малък. Самата процедура трае поне четири
месеца и трябва да се посещават
много институции, а това е трудно за нас. Аз получих инвалидната количка и специалния дюшек
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за детето ми, след като то почина”,
с болка сподели Кунка Стоянковска, председател на общинската
организация в Угърчин.
Около 400 лв. излиза цената на
специални обувки, а с тези пари
могат да се купят няколко чифта.
Масово се изписват слухови апарати, но тези които истински се
нуждаят, не ги получават. Това е
източване на държавни средства,
отговорността е на лекарите, които изписват помощни средства и
на социалните работници, които
пък трябва да преценяват нуждата на всеки, категорични бяха
делегатите на областната конференция.
„Изпратила съм три становища
до социалната комисия към НС и
народния представител Корнелия
Нинова, но резултат няма. И в предишните мандати на парламента
съм изпращала, защото виждам
как редица неща могат да се решат по-добре. Дори съм разговаряла с фирма-снабдител на специални обувки и ме увериха, че
могат да ни доставят с намаление.
Но процедурата не се променя и
никакви мерки не се вземат, за да
спре разхищението на държавни
средства”, каза Невена Антонова
от Луковит.
Тежките критики бяха адресирани не само към различните правителства, управлявали страната
ни, но и към организациите, които
представляват хората с увреждания и би трябвало да защитават
техните интереси. Представите-

лите на общинските организации
в региона изразиха огорчение и
от работата на
СИБ. Според общинския председател в Троян
Ганка Ангелова,
съюзната организация е доста
пасивна.
Тя не спести критиките и към
публикациите в сп. „Кураж”. Според нея, материалите в него разказват повече за празниците, отколкото за проблемите на хората
с увреждания.
Доста нерешени проблеми бяха
очертани и в отчета на председателя на регионалната организация Иван Лазаров. Според него е
крайно време организациите на
хората с увреждания да застанат
зад единна платформа с искания,
които сегашното и следващите
правителства да се ангажират да
изпълняват. „Транспортът остава
недостъпен за нас. Архитектурната среда бавно се подобрява,
а ние продължаваме в диалог с
институциите да търсим решаване на проблемите”, посочи той. И
подчерта, че членовете в региона
са 1380 и се увеличават. Но в клубовете ни всеки човек, който има
специфични потребности, може
да получи съвет или услуга, независимо дали членува или не в
СИБ.”
По време на дискусията стана
ясно и че не стигат средствата за
поддържането на клубовете в някои градове. Покривът на ловешкия клуб на ул. „Стефан Караджа”
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посрещна гостите на конференцията с кофи и легени по пода, които да събират водата. Председателят съобщи, че има уверението
на кмета, че тази година ремонтът
е включен в общинския бюджет,
но присъстващите не повярваха
особено. В Тетевен пък изобщо
няма клуб, заради стари неуредици. В Троян и Угърчин, обаче,

имат уредени клубове и срещат
пълна подкрепа от кметовете си.
В двете общини все още намират
и спонсори, които ги подпомагат.
Но в Луковит не е така. „За всяко
нещо звъня по няколко пъти и не
срещам съдействие за решаване
проблемите на нашите членове
от местната власт и представителите на централните институции.
Кметовете на селата от общината пък направо ми отказват. А ги
моля само да информират хората за получаване на помощи или
нещо друго, защото не мога да
звъня на всеки един. Но най-често
става точно така”, сподели Невена
Антонова.
Бележка на редакцията: Така, както е редно, на тези
форуми, отчитащи едногодишната дейност на съответната
организация, се споделят проблемите и трудностите в работата на структурите. За съжаление някои от тези проблеми
съществуват от години и не за пръв път на общите събрания
на СИБ и респективно на неговите конгреси са обобщавани и
впоследствие представяни там, където им е мястото.Затова
не е вярно, че СИБ е пасивна, както твърди г-жа Ангелова. Или,
както препоръчва г-н Лазаров - организациите на хората с увреждания да застанат зад единна платформа... Ами нали отдавна е създаден Национален съвет на хората с увреждания в
България, в който влизат големите национално представителни организации на и за хора с увреждания с председател Красимир Коцев. И неговата задача е именно такава: да се обобщават
проблемите, да се консолидират исканията и да се предоставят
на вниманието на държавните органи и институции както, да
се правят и предложения за конкретното им решаване. Ще посочим само един пример: в бр. 6 от 2013 г. в публикацията „Актуалното преди изборите е актуално и сега”сме припомнили на
тези органи и институции вече предоставените им искания на
НСХУБ. Представители на НСХУБ участваха и в повечето предизборни срещи с различни партии през 2013 г. и ги запознаха с
най-тежките проблеми на хората с увреждания. А в отчетите
на СИБ неведнъж са посочвани и примери, за приноса на СИБ да
запази в законите редица преференции на хората с увреждания
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с цената на неимоверни усилия и настоятелност...
Разбира се, има какво още да се желае в тази посока и СИБ
като цяло не спира да го прави, но няма как да грабне оръжие и
да викне „Хайде на Балкана!...”
А по отношение на дописките в „Кураж” за празниците – ами
това правят уважаемите ти колеги, г-жо Ангелова! Защото
именно празниците имат своя принос за сближаване на хората
в организациите, за създаване на хубави емоции, за утвърждаването на тези общности, в които хората с увреждания се чувстват разбрани, подкрепени...Лошо ли е това? Пък и разширяването на културната, спортната и туристическата дейност
за нашата общност е задача, поставена и от Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания!
Ако пък е изпращана информация за усилията на организациите от Ловешкия регион да поставят сериозно социалните си
проблеми пред общините и тази информация не е била публикувана в „Кураж”, поемаме отговорността и се извиняваме!

Дълга история,
богат опит

кубрат
Божик Костов

Кубратската общинска организация на СИБ има вече 25-годишна
история и респективно – богат опит, затова е една от водещите в
Разградския регион. Особено през последните години с усилията на
Радослав Няголов - председател на РО на СИБ – Разград и Пейчо Димитров - член на Регионалната Контролно-ревизионна комисия се
учредиха дружества в селата Беловец, Севар и Бисерци, Мъдрево,
Звънарци, Божурово и Задруга. И сега общинската организация обединява 1202 редови членове. Предстои да се изградят дружества и
в останалите селища на общината с помощта на местните кметове,
които осигуряват главно клубове и тяхното обзавеждане.
В ОО на СИБ, също както навсякъде, се провеждат интересни и
разнообразни мероприятия –честване на национални и лични празници, екскурзии в страната и в чужбина, посещават се социални заведения, изграждат се фолклорни състави, които успешно се представят на местни и национални фестивали.
Добра организация бе създадена при провеждането на отчетните събрания и дружествата, навсякъде салоните бяха препълнени, имаше активно разискване на едногодишната дейност. На тези
събрания гостуваха кметовете, както и г-н Наголов и г-н Димитров и
дадоха много ценна информация на редовите членове. Разискваха
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се и въпроси, свързани с подобряване на работата на дружествата
и решаване на редица социални, здравни, транспортни проблеми.
Постъпиха и много разумни предложения – за привличане на повече млади хора в дружествата, за по-тясно сътрудничество с други
социални сдружения и организации, с местните читалища.Подчертана бе и необходимостта от по-сериозен контрол в реализацията
на европейските социални практики у нас – отново в партньорство
с други организации и с местните власти.

На 20 май 2014 г. се проведе Общото събрание на СИБ

Из доклада за извършената работа в СИБ
за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.
През 2013 г. вниманието на СИБ,
като национално представителна
организация с нестопанска цел
и дейност в обществена полза,
беше насочено предимно към
преодоляване на последствията
от
финансово-икономическата
криза, прераснала и в политическа, довели до прекъсване или деформиране с предизборни цели
на реформите в социалната сфера, до замразяване на доходите и
социалните плащания за голяма
част от населението. Поради политическа целесъобразност, пренареждане на приоритетите и недостиг на средства настъпи застой
в изпълнението на важни социални проекти и програми, наложиха
се ограничения в номенклатурата
и количеството на социалните услуги за най-уязвимите слоеве от
населението, включително и за
хората с увреждания. За съжаление, тези групи бяха подложени
на манипулация в полза на корпоративни и партийни интереси.
Общественото мнение периодично беше настройвано против де-

мократичните и социални завоевания на хората с увреждания.
В такава нелека 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 задълбочаване на
социалното разслоение на населението, с което се затвърди
мястото на хората със специфични потребности в дъното на
социалната стълбица. Особено
остър е проблемът със заетостта
на хората с увреждания и невъзможността да попълнят крайно-ниските си доходи с трудова
дейност, като основен елемент
в системата за социална рехабилитация. Нерешените проблеми
на здравеопазването изправиха
хората в медико-социален риск
на ръба на физическото им оцеляване. Продължиха безплодните
експерименти в статута на медицинската експертиза на работо-
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способността. Някои непопулярни решения на управляващите,
вследствие на забавените реформи, само отложиха във времето
реализацията им, което е съмнителен успех понеже натоварва
допълнително социалната сфера
в бъдещи периоди.
Неблагоприятната политическа
и социално-икономическа обстановка в страната не отслаби обществения и институционалния
натиск за натоварване с неадекватна част от тежестите на реформите на хората с увреждания и
техните граждански организации.
В тези условия акцентът в работата на СИБ беше поставен върху
активното участие в инициативите на разединеното гражданското
общество, задържане на спада в
доходите на хората със специфични потребности, осигуряване
на качествени социални услуги и
свободен достъп до социалните
ресурси на страната и европейските фондове. И през 2013 година ресурсите за работа по “Стратегията на СИБ за постигане на
достоен живот за хората с увреждания /2009 г. – 2013 г./” бяха силно ограничени. През изминалата
година гласът на хората със специфични възможности и на техните
неправителствени организации
се заглушаваше от липсата на единодействие в неправителствения
сектор, на управляващите се подаваха разнопосочни сигнали,
деформирани от партийни пристрастия, корупционни интереси

и субективни оценки. След близо
8 годишно протакане, благодарение на натиска на неправителствения сектор Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания беше ратифицирана от
Народното събрание. Значителни
усилия бяха положени за осигуряване на обществена подкрепа
в изпълнението на мерките от
Плана за действие за осигуряване
на равни възможности за хората
с увреждания, които бяха компетентността на СИБ и неправителствения сектор.
Общо през 2013 г. в системата на организацията бяха извършени социални услуги и беше
оказана разностранна помощ
на 428 345 хора с трайно намалена работоспособност (вид и
степен на увреждане). Остойностени по действащата вътрешна Наредба на СИБ, услугите и
помощите надхвърлиха 4 859
019 лв., като дейностите бяха
дофинансирани от бюджетната
субсидия с общо 617 000 лв.
Към 10.01.2014 г. някои организационни структури на Съюза
не са отчели или са изпратили
частични отчети за дейността си,
като Добричка, Кърджалийска,
Силистренска, Търговишка и др.
Повторяемоста в оценките на някои региони, изключва техническа грешка или случаен пропуск,
а става дума за липса на организационна дисциплина и административен капацитет на кадрите.
На този фон контрастира добрата
работа на регионалните ръководства в Благоевград, Бургас, Запа-
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ден регион, Габрово, Монтана,
Плевен, Пловдив, Смолян, Шумен
и София-област, които са обслужили по над 10 000 хора с увреждания.
А/ За финансиране на дейностите на СИБ при осъществяване на социални контакти, извършване на социални услуги и
оказване на социална помощ в
нишите освободени от държавата и общините, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности и
др. бяха разходвани 196 400 лв
от бюджетната субсидия, като
са получили помощ или услуга
177 292 хора с увреждания, някои от които са били обслужени
повече от един път. Остойностени, тези социални помощи и
услуги надхвърлят сумата от 2
131 687 лв.
През годината бяха разгледани
255 молби за парична помощ за
лечение и лекарствени средства,
необслужвани или частично обслужвани от НЗОК, а са удовлетворени от УС на СИБ 243 на обща
стойност 44 127 лв. От УС на регионалните и основните организации са предоставени помощи на
1504 души на стойност 136 448 лв.
Материална помощ – хранителни
продукти, хигиенни материали,
облекло и обувки, предоставени
от спонсори, са получили 199 436
нуждаещи се хора с увреждания,
а общо стойността на помощите
надхвърля 2 485 309 лв. Материалната помощ е остойностена
приблизително, според действащите пазарни цени към момента

на предоставянето й.
През 2013 г. бяха изплатени от
РО на СИБ целеви помощи за 759
942.50 лв. за придружител на 17
881 трудноподвижни и тежко болни хора със степен на увреждане
над 90 %, на основание чл. 53 от
ППЗИХУ и договор между СИБ и
АХУ. Разходите за изплащането на
тези целеви помощи бяха изцяло
за сметка на СИБ
Б/ За подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски,
организационни, административно-правни, транспортни и
други услуги, в т. ч. за обучение, квалификация и преквалификация и увеличаване на
административния капацитет
на кадрите и структурите на
организацията и други видове
дейности през годината бяха
предвидени и разходвани 135
280 лв. от бюджетната субсидия. Извършените дейности обхванаха повече от 138 505 хора
с увреждания, като остойностените услуги в това направление
достигнаха 939 072 лв.
Във формите за обучение,
квалификация и преквалификация бяха включени 3 105 съюзни
члена, а чрез колективните и индивидуални консултации броят
им надхвърли 45 612 души. ЧрезПроекта за трансгранично регионално сътрудничество продължи
изграждането на партньорска
трансгранична мрежа от “Центрове за равнопоставеност на хората
с увреждания”. За реализацията
на проекта се привлякоха реги-
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Доклад за...
оналните организации на СИБ от
Видин, Русе и Разград. Експерти
на СИБ участваха в работни групи за промени в Закона за обществените поръчки; за допълнение
на Наредба на Столична община
за извършване на търговска дейност – амбулантна търговия; на
Наредба за обществен превоз на
пътници и товари и др.
В/ За допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално-значими
проекти, разкриване на нови
работни места, масови дейности, подпомагане на спортни,
културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи
равнопоставеността на хората
с физически увреждания и др.
през 2013 г. бяха разходвани
145 500 лв. бюджетни средства,
с които бяха обслужени повече
от 19 797 хора с увреждания с
остойностени услуги за 232 229
лв.
Г/ За допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция
чрез социални контакти, организационно-масови дейности, дейности в национални и
международни организации,
за международна дейност,
контакти и социални издания, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване
на добри практики и др. бяха
усвоени 139 820 лв. бюджетна
субсидия, а общо дейностите
са обхванали повече от 70 607

хора с увреждания на които са
оказани услуги, остойностени
за 1 202 409 лв.
В края на 2013 г. СИБ обхваща в
структурите си общо 40 020 члена
- физически лица с увреждания и
техни представители, разпределени в 26 регионални (областни),
173 основни (общински и районни) организации, 119 бр. съставни
дружества в общинските и районните организации, 70 бр. самостоятелни дружества в общините.
Заедно с колективните членове и
асоциираните структури Съюзът
обхваща повече от 71 000 члена,
като организационното му присъствие е в 197 общини.
През 2013 г. броят на информационно-консултантските и рехабилитационни центрове за хора
с увреждания се увеличи със 7 и
достигна 88 броя, но близо половината изпълняват функции само
на клубове, поради изключването им от системата за социални
услуги на МТСП. Набира скорост
изграждането на система в СИБ
за пряка и обратна връзка с организационните структурите в
страната. Всяко тримесечие в ЦУ
се получават обобщени отчети за
работата на регионалните и общински структури и за острите
проблеми в социалното обслужване на хората с увреждания. От
ЦУ е изпратен писмен отговор на
364 запитвания и жалби на хора с
увреждания, съдържащи средно
около 3,1 въпроса във всяко запитване (жалба). В централния и
местния печат и в електронните
медии беше инициирано публи-
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куването на повече от 240 материала, в т.ч. са проведени 18 журналистически разследвания.
През 2013 г. СИБ продължи активното сътрудничество с международните организации, в които
е редовен член – Европейският
форум на хората с увреждания
(EDF); Световната организация на
хората с увреждания (DPI); Световната асоциация на хората с
увреждания (IDA); Международна неправителствена организация (FIMITIK); DPI-Европа, член на
борда е председателят на съюза.
На крупни международни прояви
бяха изнесени 2 доклада, 2 съобщения, 1 изказване и са отправени 3 запитвания от нашите представители на форумите. СИБ даде
своя принос в създаването и прилагането на “Пакт за социалните
и обществени услуги за хората с
увреждания”.
Ежемесечно до всички структури на СИБ се изпраща Информационен бюлетин. Продължават да
издават регионални информационни бюлетини организациите на
СИБ в Пловдив и Габрово.
Новият формат и списването
на изданието на СИБ списание
“Кураж” спомогнаха за неговото
обогатяване и разнообразяване,
като важна съставка на връзката
с членовете и симпатизантите на
Съюза. Списанието вече излиза
във формат 40 страници. Настъпи прелом в работата със сътрудниците, като броят на активните дописници и кореспонденти
надхвърли 50.
През 2014 г. СИБ трябва да

разшири своите позиции в областите на трудовата заетост и
социалната защита на хората
с увреждания, деформирани
от финансово-икономическата
криза. Важна задача е пренастройване на съюзната работа
към проблемите на младите
хора с увреждания и привличането им за редовни членове на СИБ. Това ще позволи на
организацията да разполага с
по-голям административен капацитет и да затвърди ролята
си на партньор и коректив на
държавните структури.
Отворен е въпросът за самофинансиране на някои основни
дейности на съюза, което ще позволи провеждането на относително самостоятелна социална
политика. По-решително трябва да звучи гласът на хората с
увреждания при усвояване на
националните и европейските
социални фондове. Необходимо е по-остро да се реагира на
опитите за омаловажаване или
игнориране на някои от критериите за национално представителство, с което се отваря път
на самозвани и комерсиални
НПО.
СИБ трябва да положи повече
усилия за преодоляване на апатията и дистанциране от обществените процеси на хората с
трайни увреждатия, причинени от ниския социален статус и
липсата на видима перспектива
за личен просперитет.
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СРЕЩА С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

В ИМЕТО НА ЧОВЕКА

Валери Тодоров
На 15.05.2014 г. в Клуба на СИБ в Кюстендил се проведе среща на хората с увреждания от града и общината
с управителя на Област Кюстендил г-н Иван Каракашки.
Тези срещи са вече традиция – гостували са ни кметът
на Кюстендил г-н Петър Паунов, директори на агенции и
служби от общинската и областната управа.
Пред г-н Каракашки бяха поставени всички въпроси, от
коите хората с увреждания се интересуват: достъпност
на средата, паркоместата, държавната политика относно пенсионната реформи, рехабилитацията и възстановяването на хората с намалена работоспособност, отпускането и ползването на технически помощни средства,
възможностите на пазара на труда за хора с увреждания
и програмите за заетост, също и на програмите за социални асистенти, за опасностите от телефонните измами,
за собствеността и ползването на земеделските земи,
за преференциалното снабдяване с дърва и въглища и
много други. В продължение на около два часа в разгорещени дебати хората с увреждания получиха конкретни и
компетентни отговори. Присъстващите отново подчертаха колко полезни са тези срещи и трябва да се провеждат и вбъдеще.

Социалната политика - на фокус
Светломир КИРОВ
Срещите на председателя на РО на СИБ в Разград
Радослав Няголов с общинските кметове в областта продължават. Поредната от тях бе в град Завет с кмета Ахтер Велиев. На нея присъстваха и председателят на общинския
съвет Мехмед Хасан, и председателят на общинската организация на СИБ Кязим Ахмед.
На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със социалната политика на общината, насочена към хората с увреждания. Разгледани бяха и въпроси, отнасящи се до сътрудничеството със селските кметства,
състоянието и необходимостта от ремонт на клубната
база, нуждата от информираност на правоимащите хора
с увреждания, там, където общинската организация няма
съставни дружества.
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Салим САЛИХ

290 души от
общината получиха
помощ по проект
„Шанс за
по-добър живот”

Общо 290 шуменци са подпомагани и обслужвани по проекта „Шанс
за по-достоен живот” по оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси”, който се реализира от общината. Усвоените средства са в размер на 216 000 лв. В рамките на година са предоставени почасови услуги с цел осигуряване на качествена грижа в домашна среда на хора
с увреждания или самотни възрастни лица. Най-младият потребител е
на възраст 2,5 години, а най-възрастният – на 95 години. По проекта са
предоставяли грижи 38 безработни лица.
Дейността по предоставяне на социални услуги в домашна среда ще
продължи и след приключване на проекта, като се осъществява от Домашния социален патронаж към община Шумен. Към момента са кандидатствали и са одобрени 76 кандидат-потребители.
103 молби на обща стой30 000 лв. са отпуснати
ност 30 000 лева за финансова
за лечение на инвалиди
помощ при лечение е удови възрастни хора
летворила през миналата година шуменската общинска
от Община Шумен
специализирана
комисия,
става ясно от публикувания отчет за дейността й. С 2 000 лева е била
подпомогната животоспасяваща сърдечна трансплантация, а други
1 200 лева са предоставени за инсулинова помпа на диабетно болно
дете, 61 са жителите на община Шумен, получили общо 12 100 лева
помощ за остеосинтезен материал, а други 6 900 лева са отпуснати на
22-ма граждани за изкуствени стави, 11 шуменци са си разпределили
2 330 лева за очни инпланти или лазерна кореция.

Приемната грижа - държавно делегирана
Нена Биволарска
Докрая на май работна група разработи и предложи единен финансов стандарт за приемна грижа, като целта е тази услуга да
стане делегирана държавна дейност от 2015 г., а независим международен консултант ще направи преглед на изпълнението и
предложение за актуализацията на Плана за действие и Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, стана ясно
на първото заседание на Междуведомствената експертна работна
група по деинституционализация с участието на зам.-министъра
на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на
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Приемната грижа ...
Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. В работната група членуват представители на ангажираните с процеса държавни организации, ръководители на проекти, на управляващия
и договарящия орган и пет неправителствени организации. Възобновена е работата на Националното звено по деинституционализация, което ще разработи и утвърди план за разширяване на
целевата група с деца от социалните домове и ще търси общи и
междуинституционални решения на възникнали проблеми и въпроси, поставени от общини и специализирани институции, съобщи г-жа Жечева.
Напредъкът по проектите „Посока семейство”, „И аз имам семейство” „Подкрепа” и „Регионално планиране”, по които в Пазарджик се работи активно, също бе акцент по време на заседанието.
Като резултат от досегашната работа бе отчетена тенденция към
намаляване на настаняването на деца в институции, развитие на
приемната грижа и на различните съпътстващи услуги.

НОВ ДОМ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА
Иван Димитров
Ръководители
на
отговорните
институции
за
провеждането на
държавната политика в областта на закрила на
детето направиха
щастливи децата
от Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в
град Монтана.
На Велики четвъртък, найважният ден от Страстната седмица и първият преди празника
Възкресение Христово, г-жа Ева
Жечева - председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), инж. Николай Пенчев
– Областен управител на област
Монтана, г-н Милен Гечовски - заместник областен управител, г-н

Тихомир Антонов - заместниккмет на община Монтана и г-жа
Стефка Александрова - директор
на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Монтана,
заедно с
представителя на
о б л а с т
Монтана
в
Съвет
на децата
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към ДАЗД и
членове на
Общинския
съвет на децата зарадваха
малчуганите,
настанени в новоразкритата социална услуга по проект „Детство
за всички” в областния град. В
новото семейно жилище тук на-

скоро бяха настанени първите 9
деца. Досега те са живели в различни социални домове.
103 деца в страната вече са изведени от институциите и живеят
в нови жилища, в условия близки
до семейната среда. Докрая на
тази година 80 процента от децата в институции ще намерят своя
дом в центровете за настаняване
от семеен тип.

Търговище събира пари за участие
в Спешъл Олимпикс
Екатерина ХРИСТОВА
С дарителска кампания под надслов „Аз помогнах това да се случи!”
в Търговище се събират пари за участието на девойка в Европейските
летни игри „Спешъл Олимпикс”. 29-годишната Павлина, която е отгледана в Домове за деца с увреждания, а от 5 години живее в Защитеното
жилище в село Лиляк, е една от 16-те представителки на България в
игрите в Белгия. За участието й са необходими 2 500 лв., съобщи пред
медиите Цветелина Ганева, координатор на центъра за работа с доброволци към Клуба на Нестопанските организации в Търговище. Инициативата в подкрепа на Павлина е подета от доброволци. Събрани са
първите 59 лв. от благотворителен Великденски базар на изделия на
младите хора, живеещи заедно с Павлина в Защитеното жилище.
От 9 до 20 септември в Антверпен, ще се проведат Европейски летни игри „Спешъл Олимпикс“, които подпомагат развитието на хора с
интелектуални затруднения в областта на спорта. В събитието ще участват над 2 000 атлети и техните делегации от 58 държави, сред които и
българските.
Търговищката родителска общност на деца и младежи с интелектуални затруднения прави възможно включването на нашия атлет в
българския отбор по боче на „Спешъл Олимпикс” и дава идея за благотворителната инициатива. Всеки, който желае да подкрепи Павлина,
информират организаторите,може да изпрати дарителски SMS на стойност 1 лев, с текст:
DMS POMAGAM на номер 17 777,
През 2010 г. Павлина участва на игрите в Полша в българския отбор
по боулинг. Тогава тя взема второ място за двойки, четвърто – отборно
и 6-то място в индивидуалната надпревара.
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Маргарита
СТОЯНОВА
В Севлиево отваря
дом за деца с увреждания, където те ще
растат в среда, близка до семейната, под
грижите на 15 специалисти. Чрез външно деца с увреждания ще
финансиране
на
живеят по друг начин
стойност 326 302 лева
общината ще реализира проекта „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево”. Той е своеобразно продължение на дейностите по изграждането на Център за
настаняване от семеен тип и Защитено жилище за деца и младежи с
увреждания. След като бе създадена социалната инфраструктура, ще
се реализират и две нови услуги, които да заменят институционалната.
По подобен начин и с финансиране по ОП ”Човешки ресурси” се решават проблемите на деинституализацията и в други общини. Центъра
за настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище ще се предостави възможност за развитие и подобряване качеството на живот на 14
деца - 12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 деца
от общността по спешност. В защитеното жилище ще живеят 8 младежи
от специализирани институции. Откриват се и 15 нови работни места.

Нова социална услуга

Нена БИВОЛАРСКА

Нова социална услуга във Велинград ще даде дом на 22 деца и младежи. Проектът се реализира по ОПРР 2007-2013 съфинансирана от
Европейския съюз по схема „Подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. Стойността
на проекта е 1 088 123.73 лв. Целевата група са деца над 3 години и
младежи с увреждания, настанени в специализирани институции на територията на страната. В новоизградените ЦНСТ и „Защитено жилище“
ще бъдат настанени 22 деца и младежи със специфични потребности.
Проектът осигури изграждане на два функционално свързани обекта, представляващи нови едноетажни сгради със социална функция.
Сградата на центъра е 662 кв.м. с изградени три крила за различните
възрастови групи. Втората сграда „Защитено жилище“ е 225 кв.м и с капацитет за настаняване на 8 ползватели. Разполага с кухня и трапезария, 4 спални и санитарни възли. След финализиране на проекта ще
бъдат открити и нови 15 работни места към социалната услуга.
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Техникът творец
Иван Панайотов

ОТ ВЧЕРА - ЗА УТРЕ

Лалка БЕНГЮЗОВА
Излезе от печат трета част от поредицата “Усмивки от Бараково” с
подзаглавие “БаракОбамово III”. Неологизмът “БаракОбамово” звучи
познато за хората от Благоевградска и Кюстендилска област. Бараково е село в бщина Кочериново с 310
жители, само на 7 км от Благоевград.
Името на селото произхожда от барака
(колиба).
Новоизкованата от Иван Панайотов дума е
закачка
с американския президент и жадуващите за малко повече внимание жители на село Бараково. Същите през 2008 година фокусираха погледите на медиите с поканата да им гостува президентът
Барак Обама. Те си дават сметка, че искането им е неосъществимо, но медийният шум успя да даде гласност на редица общоселски проблеми.
Третата част на “Усмивки от Бараково” съдържа само афоризми
(първа и втора част включват и вицове). Авторът им Иван Панайотов започва да ги пише преди половин век, когато учителства за
няколко години в Якоруда. Първоначално интересът му е привлечен от библейските мъдрости на Соломон, по-късно и от редица
други прозаични и поетични творби. Навикът му да преписва в
тефтери чуждите мъдрости с времето прераства в сътворяване и
записване на личните му умозаключения. Кратките афористични
изречения се раждат спонтанно и уж неосъзнато, но всъщност са
резултат от натрупани наблюдения и преживян личен житейски
опит. Той го е казал кратко: “Моите къси изречения са 50-годишни изчисления”.
Автор е на над две хиляди афоризми. Пише ги години наред, но
му липсвал куражът да ги покаже. Насърчението идва през 2009
година от санданската поетеса и организаторка на Мелнишките
вечери на поезията Катя Ерменкова. Така мъдростите му излизат
извън личните му тефтери и влизат в библиотеките.
Иван Панайотов започва трудовата си кариера като учител по
стругарство в Техникума по механотехника в град Якоруда, а след
това в продължение на двайсет години е технолог и конструктор
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Техникът творец ...

в Завода за измервателни инстру- Бойка в общежитията на фабрименти и уреди (известното ЗИИУ) ката в Бараково. В съхранената от
- Благоевград. Техникът по профе- Панайотови фабрична ведомост
сия обаче е привлечен силно от стои оригиналният подпис на поняколко изкуства - слово, музика, ета, който се е разписвал срещу
дървопластика. Реди
умело рими, силата му
е във вицовете и афоризмите; напоследък
създава речник с новоизковани от него думи
(така наречените неологизми), естествено
със сатиричен привкус. Свири на саксофон, флейта и кларнет,
а в момента учи пиа- Банкнотата от 1 милион лева на Баракобано. Дърворезбите му мовската банка с лика на своя създател
са професионални и
вълнуващи. С тях и с афоризми 3200 лева заплата.
участва и печели награди от РеВ музея на братя Панайотови
публиканския многожанров фе- освен вещи от Балабановата мустивал на хората с увреждания в кавена фабрика се съхраняват и
Перник.
уникални снимки на Богдан ФиИван и брат му Методи с къртов- лов, който като министър-предсески труд и упорство създават и дател посещава фабриката, както
поддържат първия в България и уникати от съществувалата до
фабричен музей. Експозицията е 1960 година теснолинейка от Конаредена на последния етаж на чериново до Рилския манастир.
къщата им в Бараково. Експонатите разказват за историята на селото, за най-личните люде, излезли
оттам, за техните постижения. Тук
се намира най-пълната и автентична история на голямата Балабанова фабрика за хартия, съществувала цели сто години в село
Бараково. В нея от 1932 до 1936
година Никола Вапцаров работи
като елтехник в машинното отделение и живее със съпругата си
Майстор на дърворезбата
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А Ф О Р И З М И
Пра
зен е трам
ва
ят за Рая –
има криза в България.
***
Партии леви и десни,
акълите им все тесни.
***
Укротявай си очите,
не пали огън с език.
***
Държавата ме награждава:
думите ми бяха истински,
медалите - свински.
***
Нашата държава
ходи по жарава.
***
Вече няма да има дървени
ваканции, общините
ще купуват слънца.
***
Моите къси изречения
са петдесетгодишни
изчисления.
***
Дано моите къси изречения
са за вас изцеления.
***
Държавниците всеки ден
пенсионерите броят,
те пък се роят.
***
„Мила родино, ти си земен
рай”, ама само за чорбаджии
те от нашия край.
***
Криза в икономиката,
епикриза за пенсионерите.
***
Животът ми се удължи, из
реченията стават по-къси.
***

Кризата удари богатите по
джобовете, пенсионерите –
през ръцете.
***
Ще ни увеличават пенсиите,
ще ни съкращават
дълголетието.
***
Слава на тая държава,
пенсии ни дава.
За тридесет дни
тридесет хляба ни задели.
Няма разлика между епиграма
и кардиограма:
и двете мислят
за предсмъртна диаграма.
***
Всеки се оплакв
 а, че са му мал
ко парите, никой не се оплак
ва, че са му много.
***
Въпросът е не дали си се наял,
а как си живял?
***
Поправка в Химна
на България:
«България мила,
земя на герои, слава,
вечна слава
на крадците твои...»
***
Политиците казват: има све
тлина в тунела. Тежко ни, ако
тази светлина е на светлин
ни години от България.
***
Всички слагат Васил Левски
на стената зад себе си, никой
не го слага пред себе си.
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«Магията на Мездра»
ИЗКУСТВОТО В НАШИЯ ЖИВОТ

Камелия Петкова
Любители и професионалисти – над 500 душисе срещнаха на сцената
по време на тридневния
фрий фест ,,Магията на
Мездра‘‘, който се проведе от 3-ти до 6-ти май.
Фестивалът на изкуствата е свободен и отворен
за всички, изискването
беше само едно - участниците да имат поне мъничко талант и смелост да излязат за изява на сцена.
В програмата на фестивала бяха включени паради и шествия,
концерти и спектакли, пленери, ромски фолклор, театрални работилници и литературни конкурси. С голям интерес проследихме оригиналния ритуал за представяне на Музите на изкуствата
и огненото шоу на фона на древната крепост ,,Калето‘‘. Проектът
е културно събитие, което се организира за първи път в България
и жителите на Мездра се радваме,че именно в нашия малък град
се проведе този прекрасен фестивал!
С голямо вълнение ви разказвам това, защото и организцията
на СИБ в Мездра участва във феста. Месец по-рано специално за
проекта сформирахме група за народни танци. С помощта на читалище ,,Просвета‘‘ и с любезното съдействие на художествения
ръководител на ансамбъл ,,Мездра‘‘ г-н Мирослав Аспарухов,за
този един месец научихме доста народни танци и с успех се включихме във представянето на ,,Съвременни и народни песни и
танци‘‘. Радостта ни беше голяма, защото напук на нашите болежки и недъзи, успяхме да изиграем пред събралото се множество
хората ,,Старо Банско‘‘, ,,Арап‘‘, ,,Четворно Пайдушко‘‘ и ,,Ширто‘‘.
Доказахме на себе си и на публиката, че и хората с увреждания
можем да развиваме и показваме талантите си, стига да имаме
желание и любов към изкуствата.
Фрий фест ,,Магията на Мездра‘‘ беше закрит навръх празника
на града ни - Гергьовден - с концерт на площад ,,България‘‘. Кулминацията на вечерта беше театралният огнен спектакъл ,,Криле в
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огъня‘‘. Същата вечер след
закриването на феста се
откриха 41-вите празници
на културата, които продължават през целия месец.
Благодарни сме на читалище ,,Просвета‘‘, че ни
покани да участваме в прекрасния проект и ние не се
посрамихме Организацията ни се представи достойно!

Шедьовърът на Иван Христов
Инвалидизиран мъж от Велико
Търново сътвори макет на
испански галеон от 16 век
Соня СИМЕОНОВА
Иван Христов работил върху
шедьовъра си две години и два
месеца, като голяма част от времето по създаването на плавателния съд е прекарал... прав на един
крак.
53-годишният великотърновец
е прикован в инвалидна количка,
тъй като няма тазобедрена става.
Мъките на Иван започват през
септември 2008 година, когато
докторите премахват тазобедрената става и поставят на нейно
място имплант - спейсър. Следващата година, заради несъвместимост, се налага медиците да премахнат импланта и да поставят
изкуствена става. Но състоянието
на Иван се влошава...
Това, обаче, не попречило на
бившия военен да сътвори единствения по рода си шедьовър и то

в повечето случаи, прав на един
крак. Затова усилието му по реализацията на модела е равносилно на подвиг. Някои от частите
на кораба са били толкова фини,
че човек би могъл да ги постави
на мястото им само с помощта
на пинсети и лупа. В този случай,
обаче, Христов е трябвало да преодолее и проблема с недъга си.
„Използвал съм десетки хиляди отделни частички. Често, за
да закрепя даже един-единствен
елемент, са ми били необходими
няколко дни и адско търпение”,
спомня си моделистът. Испанският галеон, който успял да направи, е точно копие на автентичния
„Йоан Кръстител”, който е постро-
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Шедьовърът на...
ен в Тоскана през 1596 г. За времето си корабът е бил истинско страшилище с огневата мощ на своите
24 оръдия. Едно от най-трудните
неща за сглобка са бордът и такелажите. Обшивката се оформя
летвичка по летвичка, които са
с широчина по-малко от сантиметър, за да се изпълни мащабът
и максимална автентичност. След
като е направен, корпусът е минал на фин шлайф и боядисване.
Всичко се прави на ръка и само с
помощта на върха на пръстите. Тъй като Иван е прикован
в инвалидна количка, за да
достигне и положи доста от
детайлите, е трябвало да се
изправя и придържа на един
крак, докато крепи с пръсти
и залепя детайлите от по няколко милиметра. Изработката на галеона му е коствала
800 лв. – за отделните елементи, материалите, боите

и лаковете, както и за крепежни
приспособления и фина шкурка.
„Беше огромно предизвикателство за мен, защото никога не
се бях занимавал с корабомоделизъм, освен това съм инвалид
и за мен се изискват много повече усилия, отколкото би вложил
здрав човек. Радвам се, че успях.
Хората с недъзи развиват волята
си. Планувам да започна и втори
кораб след успеха ми с първия.
Този път обаче ще разчитам и на
опита си”, казва е Иван Христов.

Броеница шарена
Петата стихосбирка на клуб „Вдъхновение” на слляпоглухите хора
„Броеница шарена” е вече факт. В нея са публикувани творби на 33-ма
автори.Оформи се интересен сборник с творби, изпълнени както с
тъга и носталгия по безвъзвратно изминалите дни, така и със здрав
реализъм, утвърден от опита ни на силни хора, поели здраво своя
кръст. Оттук и чувствата в стиховете - меланхолия и песимизъм се редуват с борбеност и ентусиазъм.
Благодарим от сърце на всички поети, участвали със своите творби!
Не на последно място отправяме специални благодарности и към г-н
Парапанов – председател на НАСГБ и на неговия екип, които намериха
нужния ресурс за отпечатването на книжката!
Калинка Ковачева - председател клуб „Вдъхновение”
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ПРИЗНАНИЕ ЗА
ТОНИ ДУКОВСКИ
Галина ГАНОВА

С грамота, плакет
и 1000 лв. награда бе
удостоен известният
на всички в града
на Ботевата слава
фотограф в инвалидна
количка Тони
Дуковски.
„За дългогодишната
му работа, чрез
която е съхранил във
фотоси неповторими
мигове и събития
на Враца и врачани”.
Призът, придружен
от прекрасен букет
цветя, му бе поднесен
от председателя на
ОбС Малина Николова
в Деня на Враца 1-ви юни, когато по
традиция се провежда
тържествена
сесия на Общинския
съвет за връчване
наградите на Враца.

„Благодаря на всички, които са ме
забелязали, благодаря на всички приятели от виртуалната мрежа, които вечер ме зареждат с положителна
енергия. Благодаря на моя брат, който
ежедневно се грижи за мен. Мисля, че
няма да се изложа и занапред ще оправдая доверието ви. Тази година в деня на
моя кумир Христо Ботев през януари,
аз навърших 65 години. А днес – 1 юни, е
моят втори рожден ден – Денят на детето. Вие още ме имате и чувствате
като детето на Враца. Този град ми е
дал много и аз от сърце му се отблагодарявам с каквото мога. Всяка година на
този ден правя фотоизложба на малки
дечица, а те ме награждават с детски
усмивки и невинни очички. Моят офис
е площад „Христо Ботев“ - елате и ще
видите децата на Враца както аз ги
възприемам – нали те са утрешните
строители на нашия град!
Желая на всички здраве и честит
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празник на Враца!
Ваш Тони“ - се казва в благодарственото писмо на фотографа.
На церемонията
присъстваха Врачанският митрополит
Калиник,
гости от побратимените градове,
Почетни граждани
на Враца, обществени и културни
деятели, граждани. Да подкрепят и
поздравят Тони Дуковски, в залата присъстваха също членове
на Основната Общинска Организация към СИБ. Той е живата
история на Враца от 60 години насам, фотографът на този
град. Всеки го познава, дори и ... врачанският камък – коментира председателят Начо Начев. – Тони Дуковски е наш член и
приятел от създаването на организацията и ние му помагаме с
каквото можем. Затова изпратихме за него подкрепително писмо до Общината и Общинския съвет. Тони може да бъде лице
на Враца! Макар инвалид от дете, той е заслужил признание и
уважение с дългогодишната си дейност“.

ПРИЗНАНИЕ...

Алманах за литература

В чест на 25-годишнината на
СИБ ще бъде издаден алманах с
избрани творби – стихове, къси разкази, фейлетони, есета, карикатури,
рисунки, снимки и др., които са публикувани в изданието на СИБ (вестник и списание „Кураж”) от 1991 г. до тази година включително. В чест
на 25-годишнината на СИБ ще бъде издаден алманах с избрани творби
– стихове, къси разкази, фейлетони, есета, карикатури, рисунки, снимки и др., които са публикувани в изданието на СИБ (вестник и списание
„Кураж”) от 1991 г. до тази година включително. Каним нашите читатели
да участват и в конкурса за алманаха с нови творби, (горепосочените
жанрове) – които трябва да се изпратят на адреса на СИБ (София 1000,
ул. Христо Белчев” 8) докрая на септември 2014 година. Включените в
алманаха творби няма да бъдат хонорувани.
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ДЪГИ

Съставил
Иван Манчев:
НАДЯСНО: 1. Борба с
бикове. 2. Зидана стайна печка. 3. Столицата
на Филипините. 4. Руски
физик, роден в Кронщад 1894 г. 5. Вид радиолокатори. 6. Псевдоним
на Дора Габе. 7. Лека
дъсчена постройка. 8.
Благородна ръжда. 9.
Наш политик и военен
деец, майор, един от
дейците на Съединението(1855-1890).
НАЛЯВО: 2. Голям християнски празник. 3. Флота, плавателните съдове на една държава. 4. Товарно преживно животно с една или две
гърбици. 5. Платнена или кожена торба, приспособена за носене на
гръб. 6. Тънка и дълга сабя за фехтуване. 7. Разтвор от вар за измазване
на стени. 8. Внезапен, неудържим страх. 9. Река в Южна Америка, втора
по големина на континента. 10. Домашна птица с плавателна ципа на
краката.

С И Т Н Е Ж И

Ангел НИКОЛОВ

И лъжата е като запалката - може да предизвика пожар.
Потупаха го по рамото и му докараха физически травми.
Човек, който има две лица, никога не разбира кое му е истинското.
Най-обективното мнение е за заслугите на другите.
Когато вървиш бързо в мъглата, няма да видиш кой разнася
мълвата.
Глупакът прави впечатление за разумен човек, когато нищо
не казва и пълни своята пазва.
ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 5

ВОДОРАВНО: 1.Арабела. 7. Нако. 8. Ир. 9. Ода. 10. АТО. 11. „Да”. 12.
Елен. 13. Омир. 14. Бал. 16. Анимато. 18. Табор. 19. ИЛ. 20. Тара.
ОТВЕСНО: 1. Анод. 2. Рада. 3. Ака. 4. Бо. 5. Литератор. 6. Арон. 10. Али
Баба. 12. Ем. 13. Опит. 15. Лора. 16. Ади (Ендре). 17. Мат.

летни акценти
12.06. - 125 години от
рождението на Гьончо Белев писател белетрист (1889 -1963)
12.06 -110 години от
рождението на Атанас Далчев поет, преводач, есеист (1904 -1978)
19.06. - 95 години от
рождението на Богомил Райнов поет, белетрисит, публицист
(1919 -2007)
25.06. - 105 г. от рождението
на Димитър Димов писател (1909 - 1966)

2 юни - Ден
на Ботев и
на загиналите
за национално
освобождение
на България

27.06. - 85 години от рождението на Доньо Донев - художник
(1929 -2007)
06.07. - 85 г. от рождението
на Тончо Жечев литературен критик (1929-2000)

юни
и
юли

09.07.1929 - 85 г. от
рождението на Станка
Пенчева - поетеса
11.07. - 150 г. от рождението
на Петър Дънов - богослов (1864-1944)
21.07. - 225 г. от рождението на
Васил Априлов възрожденски деец 1789-1847)
31.05. - 100 г. от рождението на
Камен Калчев - писател (1914 -1988)

