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ДОНКА НЕЙКОВА
Председател
на дружество в
кв. Младост 2
към столичната
РО на СИБ
«Св. София»
- Как научих за СИБ ли?...Беше
през 1992 година. Исках да отида на санаториално лечение и
се поинтересувах къде се намира
централата на СИБ, за да се консултирам по този въпрос. Така
се срещнах с г-жа Каравелова председател на столичната организация. Тя ми взе координатите
и по-късно ми се обади, но не по
моя проблем, а за да ме покани на
сбирката за създаване на дружеството на СИБ в район Младост. И
понеже там имаше хора, които са
работили с мен в Кремиковци и
ме познаваха като човек с организационен опит, ме предложиха за
председател. Така стана...В първите месеци съм събирала членове
по автобусните спирки – като ги
видя и преценя, че биха могли да
членуват в нашето дружество, подемах разговор с тях, питах ги накрая дали желаят да станат наши
членовe. И веднага за Коледните
празници направихме тържество
в читалище „Бъднина”. Успях да
намеря спонсори, които ни осигуриха почерпка и дори даре-
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опорните
точки на една
ветеранка или...
трябва ни
мъжка работа,
за да си
отстояваме
правата
ние. Не очаквах, че ще има хора,
които ще откликнат така... После
разбрах от Държавен вестник, че
дружества с над 15 членове могат
да кандидатстват за клуб. С вестника в ръка отидох при кмета на
общината д-р Арнаудов, за да го
моля за клуб. Той ми отказа, но аз
не се предадох. Проведохме втора среща, но заедно с д-р Татяна
Василева и ни дадоха клуб, много хубав, а д-р Василева направи
много неща за клуба. Там имаше
кафе, сладкиши и други неща без
надценки и хората започнаха да
го посещават редовно, да си общуват много повече. Нали такава
е целта на един клуб! Дружеството
се разрасна, приобщиха се хора и
от околните квартали. Същевременно създадохме и младежко
дружество – младите хора работеха много усърдно, аз им помагах с удоволствие. Защото когато
човек се хване на такава работа,
трябва да я работи със сърце!

К: Какво беше найхарактерното тогава за
Софийската организация?
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– Тази
на готовност за работа
продължи и се прояви и на
други места в столицата. Например в кв.Оборище, в дружеството на покойната вече Милка Филипова. Но имаше и дружества,
чиито ръководства нямаха, може
би,организационен опит и поглед
за целите и задачите на нашата
организация. При нас нещата са
много тънки и трябва да си майстор, за да хванеш тези тънкости...

А

ИМ

К: Колко са сега майсторите в столичната организация?

- Едно от добрите е дружеството в Бусманци с председател Алексана Янкова, добре работи Светла
Николова в своето дружесто в
Младост 1, тя сега е председател
и на РО на СИБ, също и сегашната
председателка на Младост 3 Лиляна Ковачева, в Нови Искър районната организация с председател Стоянка Петрова, в Надежда
Радка Бонева продължи добрата
работа на покойната Снежана Димитрова. В кв. Хаджи Димитър са
много инициативни, там бившата
председателка Цонка Радивоева
се оттегели, но и сега помага много на Атанаска Велинова.

К: Ти отскоро по свое желание се оттегли от УС
на РО на СИБ в столицата, но имаш поглед върху
цялостната й работа и
всъщност дебело подчертаваш – а и доказваш! че успехът зависи преди

опорните
точки на една
ветеранка или...
всичко от председателя и
от изпълнителното бюро
– ако хората са добре подбрани, ако между тях няма
разногласия...

- Да, така е. Аз и нашата касиерка Иванка Маринова се познаваме от Кремиковци, знам че
е съвестна, коректна и наистина
нашата документация е изрядна.

К: Докато си била член
на УС на РО на СИБ, чувала ли си нечие мнение,
че трябва да се плаща за
труда на председателите?

- Когато човек поема обществен
ангажимент, не бива да поставя
такива въпроси. Но има и неща,
които ни затрудняват много. За да
установяваш контакт с институциите и с други партньори, трябва
да провеждаш много разговори
по телефона, харчат се и много
канцеларски материали. Например, на мен дружеството ми плаща за телефон, но, за да устяновя
контакт с външни хора – юристи,
артисти, писатели и пр., на които
разчитам да участват в нашите мероприятия, трябва да ги търся по
мобилния терефон, иначе не мога
да ги намеря. И това става за моя
сметка! Затова в бюджета за годината винаги слагаме по-голяма
сума за телефонни разговори.
Взели сме решение членовете да
добавят към членския внос още
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направя сравнение с провинципо 2 лв. на година именно за таята, твърдя, че в София не сме в
кива разходи. Пък и не можеш
добра позиция! Ние, например,
да не подариш поне един букет
не можем да припарим до обна изпълнителите, не можеш да
щинската администрация... През
не купиш цвете за починалите
миналата година организирахме
наши членове...Ако в едно друсреща на нашето ръководство с
жество не се инициират срещи с
интересни личности,
ако не се организират
концерти, посещения
на културни събития,
на екскурзии и пр. и
малкото ни по-млади
членове ще ни напуснат...Ние сме били в
Македония, Румъния,
Гърция, Турция, Италия... Аз работя с една
туристическа фирма,
чиято
собственичка На екскурзия и другарска среща в Самоков
вече е станала наша
общинското, поканихме и Минка
близка приятелка - дружеството
Владимирова – Директор на Дини го има като роднинско...Прарекция „Социални дейности” към
вим всяка година за Коледа много
Столична община, също и Албена
интерсни концерти – няма артист,
Атанасова – зам. кмет в столична
който да ми е отказал участие.В
община в направление „Социални
началото на всяка година си издейности и интеграция на хората
важдам юбилярите за съответния
с увреждания”, д-р Цвета Авджимесец и ги честваме. Скоро се
ева – кмет на район Младост.
обадих на една жена по телефона
Представихме им нашите проблеи й издекламирах цялото стихотми, събрани в 14 точки. Не видях
ворение „Честит да бъде този ден”,
никой от общинарите да си записчак я просълзих...
К: Значи първата опор- ва...По едно време г-жа Атанасова
на точка, гарантираща се пошегува, че както съм започуспех в работата на едно нала, до вечерта ще стоим...А че
дружество, е да има ини- улицата до нашия клуб, която се
циативен председател, а ползва и от другите организации
втората - добре подбрано в Младост, и от детска кухня, е руИзпълнително бюро и раз- ина!? През миналата година една
детска количка се обърна там...
нообразна дейност.
През зимата, като се заледи, слу- Необходими са обаче и дружителките от социални дейности
ги опорни точки, извън нас...Като
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се принуждават сами да купуват
опорните
сол и да я разпръскват, защото
две жени си бяха сцепили глави- точки на една
те там. Ако имаше поне един паветеранка или...
рапет, за да се хващат хората, които са трудно подвижни... Светла
дори в художествените
Николова – председател на РО на
състави на нашите оргаСИБ – София - пусна молба за тази
низации! На много места
улица, от Младост 3 също пуснаха
осигуряват работни мемолба – до този момент никой не
ста в клубовете на инвае реагирал! На въпросната среща
лидите, подпомагат ги за
попитах дали може един ксерокс
провеждане на екскурзии и
да се постави в клуба, че като се
на различни други иницианаложи да се правят копия на дотиви...
кументи, хората да не се лутат. Д-р
- Алексана ми казва за техния
Авджиева веднага се обади в обкмет в Бусманци, че е непрекъщината и поръча да се достави в
снато с тях! А аз съм молила обклуба ксерокс, какъвто имало там
щината да ни съдейства поне за
и не бил необходим. До днес ксенамиране на художествени състароксът не е дошъл... Нима не може
ви за нашите празници, примерно
да се постави в клуба и един телеот училищата - и това не правят.
фон! Тротоарите по новото трасе
Сега разбрахме, че са открили нов
на метрото са много високи - как
пенсионерски клуб в Младост 3 и
ще се качват хората с увреждания
наши членове вече го посещават,
в превозните средства, ако те не
защото им е по-близо. Моите хора
спират плътно до тротоара, какзаради тези ремонти не могат да
вато е обикновено практиката?
пътуват дотам, но наблизо има
Пред общината и поликлиниката
едно помещение, което може да
няма място за паркиране на инстане клуб, защото и тукашните
валидни коли... Има празници на
пенсионери имат такава потреботделните квартали в Младост
ност... Всъщност на нито един
– как веднъж от общината не се
въпрос, поставен от нас на онази
сетиха да ни поканят! Как веднъж
среща, не сме получили отговор.
не се сетиха за 3 декември да ни
Затова много пъти съм предлачеститят този ден! Там има заместгала да направим една среща на
ник кмет по социалните въпроси,
всички кметове от столичните обимат връзки с обществеността...
щини с председателите на нашите
Дали сме им телефоните си – нидружества, в която да участва и
кога не са ни потърсили. А ние им
председателят на СИБ и да се аквършим основно социалната рацентира върху онези искания, кобота!
ито сега са поставени в ПлатфорК: В други общини има мата, предназначени за новите
кметове, които участват депутати.

7
áðîé 10
октомври 2014

К: Значи не само Имам
думата, но и Имам идея...

- Да! Защото винаги преди избори сме се срещали с бъдещите
депутати и общинари и им излагаме проблемите си, но до ден
днешен след изборите ни вест, ни
кост от тях!

К: Защото май вече никой не мисли за обикновения човек... Освен такива
„балами”като теб, каквито се намират в нашите
организации... Как мислиш

– ще го има ли сюзът ни?

- Специално за софийската организация имам доста резерви...
Не само защото имаме нужда от
по-стабилни доброволни сътрудници, но и защото не е достатъчна
подкрепата от страна на общинските администрации. А нали уж
в общините се решават проблемите на хората! Освен това в обществото все по-необяснимо се
насажда убеждението, че заради
инвалидите се изяждат пенсиите
на другите...

Честитим рождения ден на Донка - 28 октомври! Бъди здрава и все така енергична и отдадена на нелеката доброволческа работа в Съюза
на инвалидите в България!
Уважаеми колеги!

Всеки от вас се е сблъсквал с много
проблеми - неразбиране от нечия
страна, липса на подкрепа от местните власти, недостатъчна активност на ръководните ви структури
- изпълнителни бюра или управителни съвети и пр. Всеки от вас е
постигал успехи в работата си и се
гордее с това. Всеки от вас може да
има нова, интересна и полезна идея
за бъдещето на нашия съюз...Не чакайте да ви каним специално - «Кураж» е вашата трибуна и винаги
ще ИМАТЕ ДУМАТА в него.
Очакваме ви през новия организационен период да бъдете по-активни и
като читатели, и като дописници
на нашето списание - за да е пълна
и достоверна картината в нашата
истинска работа!
Стоян Манолов - организационен секретар на СИБ
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ЛУДОГОРЦИ ОПОЗНАВАТ РОДОПИТЕ

   

Анастасия ЯКОВА

цар калоян

Горещите или дъждовни летни дни не са пречка за активния живот на общинските организации на СИБ от регион Разград.Тяхното желание за опознаване на родните места се реализира в туристически екскурзии в страната. Въпреки напрегнатата
селскостопанска дейност, за членовете на Клуба на ОО на СИБ в
град Цар Калоян председателката Сание Еюб успя да
организира тридневна екскурзия в Южна България.
Заредени с бодрост, песни
и настроение 50-тимата туристи не усетиха пристигането в Бачковския манастир
«Успение Богородично». В
тази невероятна българска
светиня всички запалиха
свещички за здраве
и благополучие.Красивата природа наоколо омайваше със
своята свежест и зеленина.
Групата се отправи
към друга привлекателна за хората забележителност – Кръстова гора. В опознаването на Родопите не
може да се отмине красивият град Смолян – бисерът на Родопите. Възрастта и заболяванията не попречиха на ентусиазираните туристи да се вдигнат с лифта на връх Снежанка и Пампорово.
Дъхът им спря от необятната гледка към Родопите и околностите.
Третият ден бе посветен на Пловдив. Панорамната обиколка даде представа за древната история на града, за известния
Пловдивски панаир на индустриалните постижения. Разгледаха
и историческата Джумая джамия.
Заредени с познания за богатството на милата ни Родина,
обратното пътуване бе изпълнено със смях, веселие и песни.
Всички се завърнаха по домовете си уморени, но доволни и със
сувенири за близките от посетените места. Хората благодариха
на ръководството за това чудесно преживяване.
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кубрат
Продължава традицията в
Клуба на СИБ в Кубрат да търсят
всяка година предизвикателството в опознаване на нови територии. Председателят на РО на СИБ
- Разград Радослав Няголов изненада своите членове с оферта за
тридневна екскурзия до Гърция и
съпътсващите обекти на родната
ни земя.
Първата забележителност бе
Бачковският манастир, където всички запалиха свещи
в
църквата „Успение Богородично”. В Мадан екскурзиантите посетиха уникалния Музей на кристали
и минерали. Родопският дух завладя добруджанци с посещението на
Етнографския комплекс в Златоград. Групата разгледа възрожденската
архитектура, работилниците за автентични стари
занаяти. Спряха за отдих в колоритна кафеджийница, сръбнаха си ароматно въртяно кафе, характерно за района.
Настроението се повиши от срещата с председателите на ОО на СИБ – Златоград Сашо Байрев
и на град Неделино Емил Костов. Екскурзиантите почувстваха гостоприемството на родопчани
и се убедиха колко важни и полезни са контактите между различните организации в страната.
Обмени се ценен опит с домакините. Благодарността бе голяма, защото те се бяха погрижили за
престоя и за транспорта на гостите до Гърция, до
град Ксанти. След панорамната разходка из града групата се отправи на
плажа Миродато, много посещаван от българи. Там всички се потопиха
във хладните води на Егейско море. Вечерта с удоволствие се прибраха
в Златоград и настроението от преживяното изразиха с песни, български хора и сиртаки на вечеря в града.
Навръщане екскурзиантите посетиха църквата „Свети Успение Богородично” в Кърджали и водното огледало край язовир Кърджали. В
Хасково сведоха глави пред величествената статуя на Богородица и
младенеца. В Стара Загора разгледаха красивия площад. Така неусетно
преминаха трите дена.Хората от далечният край на Добруджа се заредиха с много положителни емоции и впечатления.
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тридневна екскурзия организира Маргарита Минкова председател на ОО на СИБ в гр.
Лозница, област Търговище. И
понеже е отличен познавач на
туристически обекти в България, всяка година тя организира екскурзии с много интересни
маршрути в страната и чужбина.
Това лято хората бяха в Източните
Родопи - в Кърджали и околностите му. Първата дестинация бе
водното огледало на р. Арда.Този
проект включва и създаване на
зона за отдих край реката, както
и изграждане на бизнес център в
същия район. Във водите на канала се движат атрактивни лодки и
малки туристически плавателни
съдове. Лудогорци се насладиха
на красиви водни дестинации в
областта. Туристите с охота преминаха над язовирната стена на
язовир Кърджали. С тръпка на
очакване пристигнаха и на археологическия комплекс, Перперикон - предполага се, че това е
древно тракийско светилище на
Дионис. Край комплекса тече златоносна река. В описанието си за
храма на Дионис гръцкият историк Херодот специално се спира
на прорицалището към него - то
било равно по слава на светилището на Аполон в Делфи...Обширното и трудно пространство на
археологическия обект не отказа туристите от обхождането му.
Струваше си! От върха се откриваше величествена панорама на
околността.
Интерес у хората предизвикаха уникалният феномен Каменни

лозница
гъби край с.Бели пласт, Каменната
сватба край с.Зимзелен – легенди
се носят и за двата обекта. После
групата посети Етнографския музей в Златоград – възхита предизвика уникалното изкуство, вложено в носии и други предмети от
бита на родопчаните.
П ът у в а н е т о
продължи
към Хасково. Благоустроеният
град
направи впечатление с
чистота и
подредба.
Тук се намира мон у м е н т ът
на
Богородица и
Младенеца, вписан
в книгата
на
Гинес
като най-висока статуя на Мадоната. Лозничани се удивиха и на
30 метровата камбанария с характерно архитектурно оформление
в центъра на Хасково.
Умората не попречи на екскурзиантите да прекарат и две вечери, изпълнени с много веселие
под чистото звездно небе и звуците на родопската гайда. Затова
дълго време след завръщането си
те разказваха на близките за посетените красиви места.
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Камелия
Петкова

първомай

СПОРТЕН
ПРАЗНИК
Местността около параклиса „Св. Панталеймон“ избра общинската организация на СИБ в
Първомай за провеждането на
спортния си празник.

В деветата ежегодна надпревара взеха участие 110 от членовете
на организацията. Решението на
УС тази година да избягат от градските улици и да се съберат сред
природата беше прието с въодушевление. Осигурен беше транспорт за всички общински клубове
– от Градина, Дълбок извор, Крушево, Татарево, Брягово и Първомай, а за здравето на всички се
грижеше и медицински екип. За
пореден път инвалидите показаха завиден дух. Те се състезаваха
в 4 дисциплини – дартс, стрелба

с малка топка, дърпане на
въже и бягане.
За победителите
имаше награди.
Гости на празника бяха зам.
кметовете Юлиян Димитров и

Николай Митков. Те пожелаха на
хората с увреждания здраве и
сила и да запазят духа и позитивизма си, въпреки трудностите.
Председателят на местната организация Златка Кирева поздрави
колегите си и им обеща и други
такива празници сред природата,
заредени с много положителна
енергия. Тя не пропусна да изкаже
благодарност към кмета Папазов
за загрижеността му и подкрепата
за организацията на СИБ и нейното развитие.
След
състезанието
всички
участници получиха топъл обяд.
Кольо Манахилов и фолклорните
групи се погрижиха за доброто
настроение. Красивата природа
и положителните емоции направиха деня на присъстващите поразличен, запомнящ се и им дадоха надежда за по-добър живот.
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твърдица
Радка Златева
от 20 разнообразни цветни рисувани
плочи – шедьовър на
средновековното изкуство.
Пристигайки в Шумен, бяхме посрещнати от Иванка Казакова – председател
на РО на СИБ. Г-жа
Казакова ни запозна
с дейностите и мероприятията, които
се провеждат тук, а
те не са малко. Посетихме и мемориалния комплекс
„Създатели на българската държава”. Изкачвайки се към него ни заваля дъжд, но ние не се върнахме.
Екскурзоводката възкликна: „Браво, личи си, че сте от Твърдица,
твърди сте и дъждът не ви спря...
Емоционално и увлекателно тя
ни запозна с паметника, състоящ
се от 21 скулптурни фигури на
български владетели, управлявали от VIII до X век. Видяхме и Том

ДО СТАРИТЕ БЪЛГАРСКИ
СТОЛИЦИ

Членовете на клуба на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” – Твърдица, благодарение на спонсори посетиха Велики Преслав, Шумен,
Плиска – Мадара. Първата спирка
бе във Велики Преслав - втората
българска столица. Запознавайки
ни с музейните експонати, екскурзоводката с малко думи ни пренесе в миналото, когато тук е кипял
истински живот. Велики Преслав
е бил една от най-известните столици на Средновековна
Европа и Изтока, център
на богата материална и
духовна култура. Имахме възможност да видим и оловните печати
на цар Симеон и на цар
Петър, а също така и
богатата нумизматична сбирка на музея.
Видяхме и керамичната икона на Св.Теодор
Стратилаш, направена
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Бул джамия - най-интересният архитектурен паметник на мюсюлманското строителство в нашите
земи. Изградена е през 1744 г. от
Шериф Халил паша.
Пренощувахме в Шумен и
на другия ден продължихме за
Плиска. Сладкодумната екскурзоводка ни запозна с историческите факти, а ние разгледахме
основите на едно голямо и умело
строителство,
водохранилище,
основите на кръгъл басейн, баня
с въздушно отопление.Видяхме

и тайния вход на подземието от
Малкия дворец към Вътрешната крепост, дворците на Крум и
Омуртаг. Видяхме и голямата базилика – Християнска църква,
свързана с покръстването на
българите.
Продължихме за Мадарския
конник, включен в списъка на
световното културно наследство
на ЮНЕСКО.
Доволни от видяното и наученото, ние се прибрахме в нашия
град Твърдица.

Трима от „Марина”
тръгват на училище

хасково
Олга ВЕЛЕВА

Три деца от Дневен център „Марина” прекрачиха за първи път училищния праг. Школският звънец прозвуча
за тях в Помощното училище „Петър
Берон” – Хасково. Общо 14 възпитаници на социалното заведение ще бъдат
ученици през новата учебна 2014/2015
година. Сформирани са два сборни класа – един за начален етап, в който са
записани 9 деца, и друг – за прогимназиален – с пет. Тържеството на 15 септември беше в „Петър Берон”, но, по
принцип, занятията за нашите деца
се провеждат в сградата на Дневния
център, поясни главният социален работник Добринка Тилева.
Димчо Димов прочете
Дневният център отпразнува и своя приветствие за 14-ия
14-ти рожден ден. Илюзионистът Хри- рожден ден на „Марина”
сто Попов – Кристел бе специалният
подарък за празника. На тържеството присъстваха директорите на всички социални заведения от Хасково, социалният директор Ралица Кисекчиева от общината, Митко Полихронов
от Ротари, както и сем. Филипови – родителите на Марина, чи-
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Трима от „Марина”...
ето име носи Дневния център
за деца и възрастни с увреждания. Предлагаме модерна социална услуга, екипът от специалисти е много добър, децата
и родителите се включват във
всички тържества, инициативи или благотворителни
прояви. Нашата възпитаничка Юммю Халил в момента е Илюзионистът Кристел направи
на Европейските игри „Спешъл весел купон за децата
олимпикс” в Белгия, стискахме й палци да се представи достойно, както
винаги, каза Тилева.
Сега 34 са потребителите до 18 години, а 18 са
тези, които са навършили пълнолетие. Вакантни места има и за двете
групи. Социалната услуга
се предлага и почасово, от
което се възползват 14
Торта и подаръци зарадваха децата
души.

исперих

Ангел Николов

Незабравими дни край морето
И тази година група от 12 души – хора с увреждания и пенсионери, членове на клуб „Надежда” в Исперих, прекараха 6 дни край морето
в почивнатастанция на общината в курорта
„Дружба” край Варна. Това се случва за трета
поредна година.
Хората изкараха в приятна обстановка
своята почивка, запознаха се с други почиващи, а във вечерните часове се събираха на
приказка, за веселие и на глътка осем-годишна
гроздова, запазена исперихска марка... И си пожелаха това да се случи и през следващия септември...
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девня

Вени БРАУН

Опознаваме България

През септември 60 души от „Дневен
център за възрастни хора с увреждания” - Девня и членове на Дружество
на инвалидите –Девня проведоха екскурзия по маршрут Шипка – Копривщица – Мальовица - Сапарева баня
– Самоков. Първата дестинация бе
Паметникът на свободата на Шипка.
Мъглата и хладното време не попречи на групата да съпреживее Вазова-

та „Епопея на забравените”. След това
се насочи към Храм-паметник „Рождество Христово”, по-известен като
Шипченски манастир. Разходката ни
под мотото „Опознай 100-те национални обекта в България“ продължи
към Копривщица. Във възрожденското градче групата успя да разгледа
6-те къщи-музеи на Каравелов, на

Дебелянов, на Каблешков, на Бенковски, на абаджията Ослеков, на търговеца Лютов, паметника на Хвърковатата чета на Бенковски. Последната
цел бе КК „Мальовица”. На следващия ден се отправихме към Сапарева
баня, където се поспряхме до единствения в България и континентална
Европа гейзер-фонтан (103 ºС). След
кратък отдих посетихме Овчарченски
водопад и Ресиловски манастир.
В късния следобед поехме към
хижа Мальовица. Макар и малко
поизморени от разходки и емоции, се включихме в програмата
с много песни, танци и веселие.
На следащия ден – Кръстовден
- разгледахме Историческия музей в Самоков, посетихме и Самоковския девически манастир
„Покров Богородичен”, където
запалихме по една свещ с призив
за здраве и надежда за хората в
неравностойно положение.
Председателят на Дружество на
инвалидите –Девня Митко Андонов и екипът на ДЦХУ –Девня
благодарят на спонсорите на мероприятието: кмета на община
Девня – г-н Кузев и фирма
„Ченсфийлд-55” гр. Варна

БЕЛЕЖКА НА РЕДАКЦИЯТА
Уважаеми председатели на местните структури, когато
се срещате, обменяте опит, когато ходите по близки и далечни екскурзии и пътувайки не спирате да се веселите,
сещате ли се да попитате хората искат ли да прочетат за
тези незабравими мигове в списание КУРАЖ? И ако искат,
да се абонират! Например, две приятелки могат да получават една книжка и семействата и на двете ще я четат само
срещу 6 лева за годината! Каталожен номер 1410.
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Отглеждат 24 деца с увреждания
в новите центрове в Хасково

в

името на човека

Олга Велева
Официално откриване
на двата центъра за настаняване от семеен тип
в Хасково направиха на 3
сепетмври кметът - инж.
Георги Иванов, председателят на Общинския съвет
Иван Иванов и председателят на Държавната
агенция за закрила на детето Ева Жечева. Къщите са изградени
в рамките на проект за 304 068 лв. и са за интегриране на деца и
младежи с увреждания. Там вече са настанени 24 деца, толкова
е и персоналът, ангажиран с предоставяне на социалните услуги
в центровете. От ротари клуб «Хасково» обявиха, че даряват 15
компютъра на двата центъра. Г-жа Жечева поздрави общината и
заяви, че за работата в центровете се изискват не само ръце, но
и сърце.
Центровете са изградени в имоти общинска
собственост
на ул. «Единство» и ул.
«Съгласие», в Хасково.
Списъкът на децата и
младежите е предоставен от Държавната
агенция за закрила на
детето. Децата и младежите са изведени от следните специализирани институции: ДДУИ
с. Петрово - община Стара Загора, с. Сладък кладенец - Стара Загора, с. Кермен - Сливен, с. Видраре - Правец, Луковит, ДМСГД Хасково, ДМСГД Кърджали.
КУРАЖ: По една от телевизионните програми се появи
20-годишният Пламен Любенов от Варна, който се е отдал
на танците, въпреки че поради тежко заболяване е в инвалидна
количка. Ако някой от читателите ни го познава нека да разкаже за
него в нашето списание. Ако пък самият Пламен ни гостува , ще е
чудесно - чрез Кураж може да намери много приятели.
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Десет години Стигат!
Юбилей в Кюстендил - за десети път се
открива социалната трапезария и както винаги – тържествено. Но за Лили
Шмидт - основния спонсор на тази социална услуга
(единствената
досега в България целогодишна трапезария
за най-бедните)
поводът е поскоро тъжен...
Тя се оттегля от грижата
за трапезарията. И затова
благодари на своите съратници – най вече на инж.
Йорданка Тасева, на Васил
Неделчев и на Севдалин
Яначков. А в словото си
към гражданите, общинарите, политиците и
духовниците в България
прозвуча много, много горчивина. Може би
защото нейната почти
четвъртвековна
благотворителност – всеотдайна и искрена - и
призивът й за реална,
делнична човечност,
не
бяха винаги
разбирани и
оценявани.
Но тя трябва
да знае, че в България има хиляди
хора, които ще й
бъдат благодарни
и ще я благославят,
докато са живи.
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Децата се развиват!
Милка Стефанова
Вече съм разказвала за малката
художничка с дислексия Валентина Спасова още през 2011 година.
Реших да се свържа с класната й
ръководителка г-жа Рачкова, за да
разбера как се развива момичето.
„Валя ме изпълва със задоволство
– сподели учителката. – През март
2013 г. на национален конкурс
„Пролет върху листа” в Кюстендил тя взе първа награда. Активно участва във всички изложби
в артстудио „Вълшебство от хартия”. Получи награда и от Ротари
клуб и Грамота от Българското неделно училище в Атина с парична
награда. Друга моя ученичка с увреждания – Цветелина Прокопиева – получи златен медал за компютърна рисунка в Хасково”.

Бончо Василев - за когото също
съм разказвала в сп. Кураж – тази
година завърши Професионална
гимназия по електротехника „М.
И. Ломоносов” в Горна Оряховица. На 24 юни получи диплома,

грамота и медал за отлични резултати в учебния труд от директора г-н Филипов. Съвсем крехък
е физически, затова баба му го бе
придружила за абитуриентския
бал...
Б о нч о
желае
да
продъ лжи
образованието
си
във Великот ърновския университет
„Св. Св. Кирил и Методий” по специалността „Социално
подпомагане”. И мечтата му е изпълнена...
Защото наистина нужни са ни специалисти,
които отвътре познават проблемите на хората с увреждания.
Съвременната образователна система
дава шанс и на децата
с увреждания да намерят своето място в
големия живот. А когато и родители, и учители се отнасят с необходимото внимание и
грижа към тях, те непременно ще
разгърнат своите способности. И
ще станат полезни граждани на
страната ни.
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ОРГАНИЗАЦИЯТА на 25 години

ОБУЧЕНИЕ НА АКТИВА НА СЪЮЗА
НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

От 02. до 06. септември т.г. в почивна станция “Тишина” – гр. Приморско се проведе семинар за обучение на
актива на СИБ с участието на повече от 60 доброволни
сътрудници, председатели на основни и регионални организации, координатори и специалисти от ЦУ на СИБ. Занятията се водеха от екип специалисти от ЦУ на СИБ
с ръководител г-н Красимир Коцев – председател на СИБ.
Обсъдени бяха проблеми на социалната и организационна практика, обмени се опит по дейността и взаимодействието с местните и регионални органи на властта и
структурите на други неправителствени организации на
и за хора с увреждания.
С интерес бяха изслушани информациите на г-жа
Кръстинка Атанасова – председател на УС на РО на СИБ
– Ямбол, на г-н Илиян Бояджиев – координатор за Великотърновски регион, на г-жа Валентина Борисова – председател на УС на РО на СИБ – Стара Загора, на г-н Петър
Богданов – председател на УС на РО на СИБ – Монтана
и др. Общи и индивидуални консултации бяха проведени
от ръководители, експерти и специалисти на СИБ: г-жа
Петя Митева, г-жа Анета Диловска, г-жа Мариана Кирчева, г-н Георги Георгиев – председател на ЦКРК на СИБ. Г-н
Красимир Коцев – председател на СИБ - запозна участниците в семинара с програмните задачи, стоящи пред СИБ
в национален и международен план.
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Състояние
и дейност на
РО на СИБ Велико Търново

ВИСОК ОБЩЕСТВЕН АВТОРИТЕТ
НА ВСИЧКИ СТРУКТУРИ,
РАЗНООБРАЗНИ И ЗНАЧИМИ
ИНИЦИАТИВИ, СТРЕМЕЖ
КЪМ ИСТИНСКА ПОДКРЕПА
НА ХОРАТА

Създадената през 1992 година РО на СИБ - Велико
Търново има изградени организации и дружества в
8 от 10 общини. Към края на 2013 г. членуват 1564
души, обединени в 7 общински организации й дружеството в град Елена. Разпределението по проценти трайно намалена работоспособност е следното: над 90% с чужда помощ - 265 души; над 90%
без чужда помощ - 183 души; от 71 % до 90% - 657
души; от 50% до 70,99% - 325 души; членове без ЕР на ТЕЛК - 130 души.
В организационно отношение развитието продължава, като в момента се водят разговори за изграждане на структури в общините Златарица и Сухиндол. Необходимо е да продължи започнатата вече работа
за обновяване ръководните структури на СИБ в областта, с цел гарантиране бъдещото израстване на организацията. Особено внимание отделяме на връзките с местните власти. Поддържа се постоянен контакт
с офиса на Областния управител, като се работи по различни актуални
проекти. Бяхме поканени на презентация на област Враца в «Интер хотел» - Велико Търново, където бяха представени различни аспекти на
връзките между хората с увреждания и културния туризъм.
През септември 2013 година бе възроден Областния съвет при областния управител - Велико Търново, който включва лица от широкия
спектър на обществения живот. За наш представител бе определена
г-жа Йотка Вълева.
На първото заседание бе учреден Обществения съвет (ОС), на
19.11.2013 година бе свикано първото му редовно заседание,на което
бе разгледана концесията за летище Горна Оряховица. Гости на съвета
бяха кметът на Горна Оряховица и Директорът на летището за компетентно мнение по въпроса. На 25.02.2014 година бе проведено второто заседание на ОС - разгледани бяха следните въпроси: Обсъждане
на проектна готовност на територията на област Велико Търново и
възможностите за кандидатстване през програмен период 2014-2020г.;
Обсъждане на предложение за изграждане на нов административен
център на мястото на Старото военно училище.
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На 01.07.2014 година
бе проведено третото
поредно заседание на
ОС. Обсъдени бяха две
точки: Здравеопазването в област Велико
Търново; Кандидату-

рата на Велико Търново за «Европейска
столица на културата
2019». За съжаление
молбата ни за предоставяне офис на регионалното ръководство бе отхвърлена с мотива, че СИБ е бюджетно
субсидирана, а не бюджетно финансирана структура.
Поддържаме традиционно добри връзки с кметовете на общините и
администрациите по места. Показателен факт в това отношение е назначаването на хора с увреждания на подходящи работни места. Например Маргарита Карапенчева и Милена Маркова в Горна Оряховица,
Димитър Димитров и Стефан Кочемидов в Лясковец, Миглена Узунова
в Елена и Сашка Ангелова в Павликени. При необходимост е търсено
съдействието на РО на СИБ, която от своя страна ангажира представители на различни институции - АЗ, АХУ, АСП и други.
За наша радост общинските администрации откликнаха на исканията
ни за издаване на стикери по европейския стандарт и след предоставяне от наша страна на необходимата документация започна процесът за
изготвяне на същите в повечето общини. При срещите беше разискван
и въпросът за клубната база. Конкретен ангажимент бе поет в община
Стражица, където на 3-ти декември 2013 година бе открит самостоятелен клуб на хората с увреждания, благодарение на общината и на усилията на председателката Иванка Костова. Клубът бе открит лично от
кмета Детелина Борисова. От наша страна гости бяха Илиан Бояджиев,
Станислав Добрев и Йотка Вълева. За кратката си работа председателката създаде добри контакти с дневния център в града и бяха проведени
доста съвместни мероприятия. В другите селища разговорите засегнаха подобряване на клубната база. За жалост във Велико Търново е най
наболял въпросът с клубната база, но не бе постигнато споразумение
между Общината и ОО на СИБ. Искаме да споменем и за нашия принос
във възстановяването на дружеството на СИБ в гр. Килифарево. Тук е
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мястото до благодарим на кмета
г-н Димитър Събев за оказаната
ни помощ и подкрепа.
РО на СИБ и общинските организации се превърнаха в активен фактор в културния живот.
Осигуряват се билети и покани
безплатно или с преференции за
различни концерти и спектакли,
което дава възможност на нашите членове да се докоснат до върховите постижения на световната култура.
Важно място в нашата работа е и сътрудничеството с медиите. Благодарение на взаимното доверие до обществеността достига правдива
информация за живота и проблемите на хората с увреждания. Изгражда се образът на активния човек с увреждания, стремящ се да постигне
своите цели в живота.
Забележителни събития в календара на нашата РО бяха отбелязването на 20 годишния юбилей от създаването й. След сериозна подготовка
в местността „Ксилифор», край Велико Търново на 16 юни 2012 г. се проведе събор, наситен с богата културна програма и уважен от много гости, като кметовете на общините Велико Търново и Стражица, представители на общинските администрации, политически партии и частния
бизнес. Събитието бе посетено от над 400 членове на РО на СИБ, с което
те показаха
своята съпричастност с годишнината. В културната програма взеха участие всички ОО на СИБ, техните дружества, дневни центрове от Областта и гостите ни от СИБ Габрово и СИБ Разград. Тук е
мястото да благодарим на кметовете от областта за организирания от тях транспорт
за проявата. Благодарни сме и на спонсорите, без които събитието нямаше да бъде

въ з м ож но. Подчертаваме и приносът на
Николай Колев,
който запечата с
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видео заснемане събитието и на всички останали, които положиха неимоверни усилия за осъществяването му.
Друго значимо събитие бе посветено на 25 години от създаването
на СИБ. По решение на УС на РО на СИБ - Велик о
Търново бе организирано състезание по спортен риболов между представители на организациите от областта. Събитието се проведе на язовир «Александър Стамболийски»
край град Павликени и бе уважено от повече от 200 души от цялата област, като се
получи съдействие от кметовете за транспорта им. Състезателният дух на рибарите
и техният улов бяха възнаградени от нашето
жури, което раздаде и грамоти.
По инициатива на Великотърновската ОО на
СИБ, която по късно бе разширена на регионално
ниво,
в началото на септември ежегодно се организира почивка на море в
село Кранево. От почивката се възползват 130 - 140 човека, представители на ОО на СИБ - Велико Търново, Павликени, Горна Оряховица и
Полски Тръмбеш.
В началото на май тази година в град Павликени за пръв път се проведе и празник яйцето. По покана на ОО на СИБ -Павликени той бе посетен отпредставители на другите наши общински организации.
През юни 2013 г. бе организирано дългоочакваното обучение на регионалния актив в с. Шипково по решение на УС на РО на СИБ. В него
взеха участие председателите, касиерите и председателите на КРК на
общинските организации и самостоятелните дружества. Лектори на обучението бяха г-н Стоян Манолов, експерт в сектор ОМКД в ЦУ на СИБ
и г-н Георги Георгиев - Председател на ЦКРК на СИБ. На всички участници бяха раздадени
папки с необходимите материали. В
приятелска атмосфера по време на
изнесените
лекции бяха дискутирани различни
въпроси от практиката на СИБ. По
време на обучението полезното бе съчетано с приятното и участниците прекараха свободното си време в разходки и плаж край близкия
басейн. Вечерите ни преминахас много танци и задушевни разговори.
Средствата за проявата бяха осигурени с големи усилия на УС на РО
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на СИБ, но за съжаление не бяха достатъчни и се наложи организациите да си доплащат.
Тук искаме дебело да подчертаем
добрата работа на нашите структури и общините Свищов, Павликени,
Полски Тръмбеш и Елена - те бяха така благосклонни към обучението
ни и покриха разходите на техните участниците в мероприятието. Най
похвалното и значително нещо беше последвалото обучение на актива
на дружествата, принадлежащи към ОО на СИБ - Велико Търново.
През ноември 2013 година по инициатива на РО на СИБ -Разград бе
организирана обмяна на опит в гр. Елена. На проведената работна среща на двата УС бяха дискутирани редица актуални въпроси от работата
на СИБ. Тук е мястото да благодарим на Миглена Узунова - председател
на дружеството в Елена за предоставената ни за срещата зала в общината и организираната богата културна програма за гостите. Ще споменем и за обмяната на опит между общинските организации на Павликени и Полски Тръмбеш, която се състоя в Павликени. По тяхна покана
присъствахме и ние от РО на СИБ - Велико Търново. По инициатива на
дружество в с. Русаля бе направена обмяна на опит в гр. Дебелец между двете дружества.
Важна част от нашата работа е съвместната дейност със
сродни организации на хора
с увреждания. По този повод
искаме да отбележим проведената международна работна
среща, организирана от Сдружение «Подай ръка - гр. Павликени, с председател г-н Неделчо Неделчев. Участие взеха представители на Турция, Италия, Испания, Румъния,
Франция и България. През лятото на 2012 г. бе проведена среща с американката Кристън Дънан, организирана от движение ДНЕС за обмяна
на опит, от която няма резултат до този момент.
За Международния ден на хората с увреждания УС на РО на СИБ - Велико Търново изпрати на всички организации в областта поздравителни адреси, а в Лясковец и Горна Оряховица на празничните им обяди
присъстваха лично Илиян Бояджиев, Станислав Добрев и Йотка Вълева
- за да ги приветстват.
През октомври и ноември 2013 г. РО на СИБ - Велико Търново съвместно с магазини Техномаркет организира раздаване на декодери на лицата, имащи право по закон. От проведената акция се възползваха повече от 100 души в областта. Със съдействието на Управителя на магазин
Техномаркет г-н Валери Вутев и г-н Илиян Бояджиев - координатор на
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СИБ, както и на нашите председатели,
декодери се раздадоха намясто в градовете Полски Тръмбеш, Павликени и
Елена.
Организациите по места работят
преимуществено по следните направления: ползване на социалните
услуги на общините; преодоляване
на архитектурните бариери; работа с
лицензирани фирми за производство
на ортопедични обувки и помощни
средства. Всички те са активни. Ежегодно се работи в кампанията по чл.
53 от ПП на ЗИХУ. (Ще вметнем оценка на работата ни по тази тема: на
Общото събрание на СИБ през 2014 г. бяхме критикувани. Позволяваме
си да изразим несъгласие с тази оценка - обработили сме 362 молби,
а в членската ни маса има 265 човека с над 90% с чужда помощ, което
ще рече че сме обслужили и външни хора, спазвайки закона. Нашето
желание е постепенно да се премине към модернизирано плащане на
тази добавка чрез банкови преводи, което да улесни нашата работа и
да увеличи възможностите за получаване на пари от правоимащите.)
Същевременно всяка от организациите има своя специфика, която
искаме да споделим:
Във Велико Търново е силно
изразен социалният ангажимент
на местните превозвачи. Благодарение на него 220 от членовете
на организацията ползват преференции за пътуване в града.
Изграденото вече арт-ателие взе
участие в Многожанровия фестивал в Перник, откъдето се завърна с 3 награди: първо място за
изложбата на арт-ателието и плакети за първи места на поетесата
Елда Живкова и художничката
Даниела Горчева. На изложбатабазар за Коледа в Парк Марино
поле беше осигурена къщичка за
излагане на изработените предмети. През февруари ателието взе
участие в базара за мартеници на
главната улица и всичко това бе
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осъществено благодарение
на община Велико Търново.
Традиционно членовете на
ОО на СИБ - Велико Търново
участват в рехабилитация,
провеждана в Спортен дис-

пансер (с ръководител
д-р. Р. Съботинова), като
това се финансира от
бюджета на общината.
Веднъж
месечно
се изнасят беседи на
здравна тематика, благодарение на служителите на Дневния център
на ул. «Бойчо Войвода». През 2013 г. по искане на ОО - Велико Търново
общината направи ремонт на клуба, за да бъде разширен, като организацията закупи климатик със собствени средства. По проект на Регионалната Библиотека бяха обучени на компютърни умения 9 души от ОО
на СИБ - Велико Търново, а по късно библиотеката организира турнир
по табла между СИБ и ССБ. ОО на СИБ - Велико Търново се изяви и в
благотворителността, а именно събирането на пластмасови капачки и
средства за купуване на съоръжение за новостроящата се детска площадка за деца с увреждания от фондация «Азбукари».
ОО на СИБ Лясковец съдейства за изграждане на социални мероприятия на територията на общината. Организацията е добре развита с
нейните съставни дружества и тук е мястото да посочим за пример дружеството в с. Добри Дял - с извоюването на собствен клуб и набирането
на нови членове, както и участието им в различни фестивали.
ОО - Горна Оряховица организира доставката на дърва за огрев на
своите членове на преференциални цени. Организирана бе изложба за
Великден и празника на града 29 май с дърворезба, керамика, бродерии и др. Посетен бе приютът на отец Иван от Нови Хан, за да се отнесат
хранителни продукти, дрехи и играчки. Участва и в проект на общината «За по качествен живот». Съвместно със Сдружение «Човеколюбие»
бяха събрани дрехи и хранителни продукти и бе посетен домът за стари
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хора в с. Балван. Съвместно с ССБ бе сформиран спортен клуб по шах,
табла и други игри и хората взеха участие в републикански турнири в
градовете Горна Оряховица, Силистра и Монтана.
В Свищов бе отпразнувана златна сватба, на която присъстваха
кметът Станислав Благов и други представители на общината. Важен
дял в дейността на организацията заема трансграничното сътрудничество, осъществено със съдействието на общината. Във връзка с това бе
посетен румънския град Зимнич. Членовете на организацията се отнасят с дълбоко уважение към традициите. Израз на това са изработените
и изложени в клуба носии - материалите, за които са дарени от членове
на организацията.
Павликени работи добре с дневните центрове за деца с увреждания
в града и село Михалци. През 2013 г. ОО на СИБ обслужваше и хора с
увреждания от община Сухиндол.
В Елена дружеството има сериозен принос за преодоляване на архитектурните бариери. Тяхна е инициативата за скосяване на тротоарите при ремонта на улиците и за изграждане на рампа при входа на
читалището. Трябва да споменем активната позиция на председателката Миглена Узунова, която работи по програма в Община Елена, а
същевременно учи във Великотърновския университет «Св. Св. Кирил
и Методий», това за нея беше голямо предизвикателство, но тя сама
успя да се пребори с университетската бюрокрация за архитектурните
бариери и вече редовно посещава занятията.
Стражица може да се похвали с назначаването по програма на г-жа
Иванка Костова за уредник на клуба на инвалидите и с избирането й за
председател на ОО.
В Полски Тръмбеш от август 2012 г. по инициатива на г-жа Марияна
Ангелова бе учредена ОО на СИБ, която успя да събере документи по
чл. 53 от ПП на ЗИХУ и си извоюва правото веднъж седмично членовете
й да се събират в клуба на пенсионера, а за вбъдеще имат обещание за
собствен клуб. С помощта на община Полски Тръмбеш хора от ОО на
СИБ - Полски Тръмбеш посетиха благотворителния концерт посветен
на 3-ти декември във Велико Търново.
Тоза е накратко дейността на РО на СИБ - Велико Търново.
В заключение искаме да подчертаем ВИСОКИЯ ОБЩЕСТВЕН АВТОРИТЕТ, КОЙТО ПРИТЕЖАВАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ДРУЖЕСТВАТА ПО МЕСТА
и да изразим надеждата си за тяхната бъдеща ползотворна работа в
името на хората с увреждания.
Завършваме с една мисъл на Далай Лама и се надяваме, че всички
ние ще се стараем да я спазваме: «Главната ни цел в живота е да помагаме на другите. Ако не можете да помогнете поне не ги наранявайте.»
Материалът е подготвен от
Йотка Вълева - председател на РО на СИБ

З
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През едногодишния период усилията
на УС на СИБ - Ямбол бяха насочени към

интегриране на хората с
увреждания в обществото,
към активиране
потенциала на членовете
на ро на сиб за подобряване
на социалния им статус
Регионалната
организация
обхваща три общински организации и две дружества - едно самостоятелно в Стралджа и едно
към Общинска организация на
инвалидите в Ямбол. В Ямбол организацията наброява 262 човека, в нейния състав влиза и едно
дружество „Благотворителност»,
което работи с БЧК. Организацията в Елхово наброява 193 човека
и в - Тополовград - 50. През 2013
г. числеността на организацията
е спаднала до 527 членове. Това
се дължи на починали съюзни
членове от всички организации.
От Елхово отпаднаха много хора
- може бе една от причините е че
вече не се осигуряват дърва на
ниски цени - и сериозно най-вече
от обезлюдяването на региона.
Въпреки това работата на УС
и на общинските организации е
добра. Председателите на организациите и УС на същите и тази
години работят и по чл.53 от ЗИХУзапочнахме,още през февруари. Провеждаме срещи и с хора,
които не са обхванати в нашите

структури
с
цел осигуряване на целевата
помощ за придружител по чл. 53
и ги каим да станат наши членове.
Регионалната организация не разполага със собствена база, ползва
клубната база на ООИ - Ямбол. В
другите общини организациите
имат бази: в Елхово е Клуб на хората с увреждания, в Стралджа
- преустроеният Дом за пенсионери и инвалиди, и в Тополовград
от няколко години също имат
клуб. Обаче проблемите, свързани с издръжката и стопанисванено на тези бази, с назначаването
на хора с увреждания на работа в
тях, са много.
През периода с наша подкрепа
бяха разкрити центрове за рехабилитация, които поемат инвалидите от общините. Центровете са
достъпни , но в центъра на Ямбол
няма автобус който да обслужва
инвалидите. Членският внос се
заплаща до 30 септември, след
тази дата се заплаща с решение
на УС на организациите по места

29
áðîé 10
октомври 2014
до 31декември,а за следващата
година вече се таксува като нов
член, с встъпителен членски внос.
Общинската организация на
инвалидите Ямбол е регистрирана по ЗЮЛНЦ в Обществена полза
през 1999 г. и е колективен член на
РО на СИБ – Ямбол. Въпреки намаляването на членския състав, организацията води разнообразен
живот: честват се бележити дати
и годишнини, също и лични празници. Всяка година се организира
рали „Майсторско кормуване»,
на което тази година присъства и
председателя на РО на Сливен-Веселин Маринов.0бщинскит
клуб на хората с увреждания
-Елхово е също юридическо
лице и колективен член на
РО на СИБ – Ямбол. Там също
се организират тържества
по различни поводи, посещения на колеги от поблизките селища -Котел, Жеравна, Сливен...
Дружество
на
инвалидите
Стралджа е малко, но е голям
авторитет в града. Възрастата
на членовете му е доста висока,
но това се дължи на спецификата на това малко градче. В него и
в прилежащите близки села все
по-малко млади хора остават да
живеят. Но председателката е с
голямо желание за работа. Проведоха различни мероприятия
съвместно с клуба на пенсионерите. Имат добри отношения с
местната власт, която им оказва
финансова помощ.
В ООИ- Тополовград членуват
над 50 човека и работят много до-

бре. През последната година се
включиха и млади хора като членове и доброволци.
Новите членове на организациите се запознават с Устава на
СИБ. Всички основни структури
имат картотека за членовете си.
Ревизионните комисии по места
ежегодно извършват проверка за
организационно и финансово им
състояние. Председателите или
член на ревизионните комисии
участват редовно в заседанията
на УС. Контролно-ревизионната
комисия на РО - Ямбол ежегодно
извършва проверка на организа-

ционното състояние и касовата
книга на регионалната организация. Протоколите се предоставят
и на координатора и Председател
на СИБ-Ямбол. КРК на РОИ извършва проверки на основните
организации. Предстои КРК по
места да бракуват касовите и организационни документи според
изискванията .Това е много важен
момент и трябва да се извърши
много отговорно.
Всички оганизации поддържат
добри отношения с общинските
администрации в региона - общините Ямбол, Елхово, Тунджа,
Стралджа й Тополовград. РО на
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интегриране на хората...
СИБ осигурява чудесни партньорства и с БЧК,с НТС, Ямболската
Търговско промишлена палата, с
ЦОПСИ, със Съюзите на слепите,
на глухите, на болните от астма и
други НПО. През годината проведохме срещи с кметовете на общините и кметствата, на които бяха
разгледани конкретни въпроси за изграждане на достъпна среда,
за карти за градски транспорт, за
финансиране на клубовете и др.
Все още нямаме организация
към Община Тунджа. Администрацията й е в Ямбол, но в състава й
влизат 44 села с голяма отдалеченост едно от друго и от областния
център, затова е почти невъзможно да се направи отделна
организация в тази община. Тези, които искат да
станат наши членове, ги
приемаме в ОО на СИБ –
Ямбол. Имаме съдействие
от страна на кммета на община Тунджа, когато се появи такава неообходимост.
Достъпността обаче в
целия регион е под всякаква критика, рампи има на броени
места, даже и самата сграда на община Ямбол е недостъпна. Това го
пишем във всеки доклад и го казваме на всички срещи с ръководните органи в града, но досега не
се е променило нищо.
През отчетния период сме консултирали над 1500 души - консултациите са направени от координатора, от председателите и УС

на организациите – за 53 от ППЗИХУ, за осигуряване на ортопедични обувки, за работа, за документи – за ТЕЛК, за данъци и пр., по
здравословни проблеми и други.
В клуба на организацията в Елхово са назначени двама души

чрез Бюрото по труда.Те посрещат хората,обслужват ги и ги
консултират.В останалите организации работят само дороволци.
Основните организации от региона приеха свои програми за
отбелязване на 25 годишни на
СИБ. На нея са посветени срещите между организациите в Манастира Света Троица , семинарът
с председателите и касиерите на
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организациите от регионите Ямбол и Сливен.
По традиция се раздават и помощи – дрехи
за възрастни и деца,
хранителни
продукти, лекарства, карти за
транспорт на децата,
преференции за кабелна теливиця, помощ за
почистване на домовете и придружаване на
хора и пр. Осигурени
са финансови дарения общо 1780
лв. от Общините Тунджа, Елхово,
Стралджа, Тополовград, Ямбол, «
БХБЦ», ТО на НТС, ЕГМаке - Кра-

симир Биков» ,Полистрой», Юнион ивкони», „Ямбол-бус», „Вилтон» Вилжуиф, Елхово- ЗОМАШ

ЕООДЗПК»Индже войвода,Инфра
строй инженеринг,ПП Атака,ЕТ
Астра и лица, пожелали анонимност.
Имаме добри отношения и с
медиите - «Диана кабел», «ЕРА»,
«Странджа кабел» и „Пантера»,
вестниците - «Делник», «Елховска
дума», «Стралджански вести». Мероприятията ни бяха отразявани
редовно. Чрез медиитесе стремим да отстояваме някои наши
идеи и да защитаваме интересите
на инвалидите пред институциите. Изпращаме редовно материали и до нашето издание – сп.
Кураж.
Кръстина Атанасова –
координатор за регион Ямбол

Информациите на РО на СИБ - Велико Търново и Ямбол доказват още веднъж колко важно е партньорството с общинските и областните администрации,
колко е важно да им благодарите или пък да ги разкритикувате... Затова областните управители и кметовете на общините трябва да получават нашето
списание - не пропускайте да ги абонирате за Кураж!
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С П Р А В О Ч Н И К

КОНСУЛТАЦИЯ

Пею ПЕЕВ

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е натоварена с реализирането на проекти и програми, които целят създаване
на заетост на лица с увреждания. В тази връзка МТСП е утвърдило специална методика за отпускане на целева помощ до 15
000 лв. за реализиране на разработени от кандидатите проекти
със срок за реализация минимум 34 месеца.
В програмата могат да кандидатстват физически лица с 50 % и
над 50 % трайно загубена работоспособност. Или фирми (ЕТ или
ЕООД), чиито собственици са такива лица с валидно решение
на ТЕЛК (НЕЛК), в записаната трудова препоръка на които няма
ограничения върху предвидения вид и условия за труд.
Приемат се проекти на кандидати от цялата страна. Не се допускат до участие лица, които нямат разработен проект и бюджет
по изискуемия образец; които ползват за същия период преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта (не са
ползвали средства като безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност); чиито приходи през последните
2 години не надвишават 50 000 лв.; чиито фирми нямат за цел
получаване на доходи от наеми върху движимо и недвижимо
имущество или хазартна дейност и др.
Средствата се отпускат за покриване на инвестиционни разходи – учредяване на ново предприятие, строителни и ремонтни работи в размер до 20 % от субсидията, стартов оборотен капитал до 15 % от субсидията, покупка на сграда – до 5 000 лв.,
краткосрочен квалификационен курс за собственици до 5 % от
исканата субсидия.
Не се финансира покупка на земя и заплащане на рента, рекламни и транспортни разходи, възнаграждения и осигуровки,
командировки, покриване на стари задължения и др. Получилите субсидията лица не могат да прехвърлят собственост от учредената фирма на други лица.
За контакти: Агенция за хора с увреждания (АХУ), София
– 1233, ул. ”Софроний Врачански” № 104-106; тел. 931–80- 95;
832 –90 73 ; email – ahu @ mtsp.govermment.bg
С изменение и допълнение на Наредба № 1-157 на МВР
(ДВ. бр. 35 от 22 април 2014 г.) се синхронизира българската нормативна уредба за “условията и реда за издаване на
свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и
тяхната дисциплина” с приложение І от Директива 2006/126/
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ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006
г. относно свидетелствата за управление на превозни средства
и последвалите изменения и допълнения с Директива 2011/94/
ЕС, Директива 2011/94/ЕО...Унифицират се данните, които трябва
да съдържа свидетелството за управление, в т.ч. ограничителните условия за ползване на свидетелството по чл.53, ал.1, т.11 от Закона за
българските лични документи (ЗБЛД), като физиологичният дефицит се
записва в свидетелството за управление на МПС с кодове, изискващи
съответни компенсаторни приспособления за съответната категория
водачи (Виж Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 на Наредбата).
От това следва, че ТОЛЕК (ЦТЛЕК) задължително вписват свидетелството за физическа годност на водачите и кандидатите за придобиване правоспособност за управление на МПС кода (кодовете) за компенсиране на физиологичния дефицит, а органите на КАТ го записват в
свидетелството са правоуправление. Съвременните МПС се предлагат
в модификации за компенсиране на допустимия физиологичен дефицит, от което хората с увреждания могат да се възползват при самата
покупка на МПС. При липса на код в свидетелството за физическа годност с разрешено управление на МПС с индивидуална оценка за съответната категория, експертното решение може да се обжалва.

Нов Информационен
център в Столичната
библиотека
На 9.09.2014 г. от 11 ч. г-жа Фандъкова – кмет на Столична община –
откри новия Информационен център на Столична библиотека, който
предлага следните услуги за граждани:
Достъп до: безплатен Интернет; електронните ресурси на библиотеката: електронни книги, каталози и дигитални колекции; мобилна
версия на електронния-каталог (ilib.libsofia.bg); бази данни с правна
информация; пълнотекстови бази данни eLibraryUSA и EBSCO E-BOOKS;
копиране, сканиране, дигитализация на книги и периодични издания.
За пръв път в София се предлага Оnline обслужване, включително
през мобилни устройства – търсене, регистрация, резервиране и презаписване на книги. Информационният център предлага консултации
за онлайн услуги – административни, социални, образователни и битови и обучителни курсове по начална компютърна грамотност на граждани.
Информационният център се реализира с подкрепата на Столична
община, Фондация „Глобални библиотеки” и Посолството на САЩ в
България.
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Добруджо, мила,
Добруджо,
Добруджо, равна
и китна.
В тебе златна
Добруджо,
жълти са жита
засяват,
руйни са вина
наливат,
бели хлябове
изпичат…

Песента крепи духа им
Цанка Одажийска
С тази прекрасна добруджанска песен се представи ВГ „Детелини” към Пенсионерско-инвалиден клуб №2 в село Професор
Иширково, Силистренско с председател Стоянка Райчева на
тържествения фолклорен събор „Капитан дядо Никола 2014 г.” в
квартал Божковци –Трявна. За отличните изяви на групата, огромен труд полагат нейната ръководителка Петкана Колева и акордеонистът Петко Петков. Певиците се явяват на различни местни
и регионални фестивали и събори и са получили много грамоти,
дипломи, парични награди. Носители са на бронзов, сребърен
и четири златни медала на фестивалите за хора с увреждания в
Перник и в Неделино.
Иширковският славей Петкана Колева е носителка на два
златни медала и с голямо търпение и умение ръководи вокалната група. Всички успехи те постигат благодарение на умението и търпението на самоукия акордеонист Петко Петков, който
създава веселата атмосфера сред вокалистките. Заслуги има и
отговорничката на клуба Величка Начева, а и самите 62 члена,
посещаващи клуба. Те всички са членове на СИБ. Предстои им
усилена подготовка за честването на 10-годишния юбилей през
2015 г. и те ще го отпразнуват достойно.
Развявайки голямото българско знаме и изпявайки песента за
България, групата взриви публиката и аплодисментите дълго не
стихваха, а тя, песента, завършваше така:

„Хей, Българийо, красива и обичана,
скоро ще се върна в родната страна
и ще целуна майката земя …
Ти се ме родила, за теб ще умра”.
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човешката сила и любов нямат граници
Ивелина Тодорова

Повече от месец Вокална
група“Детелина“ към РО на
СИБ - Разград се подготвя с помощта на Иванка Петкова и
Милка Драгнева, за да участва
в уникална сватба по подобие
на филма „Време разделно“ в
местността „Пчелина“ край
Разград. За пореден
път групата се изяви на сцената с песента „Мари моме“
и показа, че човешката сила и любов
нямат граници, затова бяха част и
от 1500-те гости в

народни носии, като поздравиха младоженците Виктория и

Денислав от Силистра, превъплатили се в ролите на Манол
и Елица от култовия филм.
„Черешово топче, 52 медни
чана , 7 каба гайди, 1000 глинени купи, 1500 дървени лъжици,
300 погачи, 200 кг. сирене, половин тон вино“ бяха осигуре-

ни, казва органи заторът
на
Третия
национален
събор „Лудогорие“ Валентин
Димов. Бе поставен и официално
разписан и балкански рекорд за
най-дълга софра - 441,87 м.
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Дора Манчева представи
втората си книга
Галина ГАНОВА
„Музиката е моят живот“ е втората книга на Дора Манчева,
представена пред членовете на
Основната общинска организация на СИБ във Враца. Скромното тържество, организирано от
ръководството в средата на август,
се състоя в Посетителския център
за хора с увреждания. За творчеството на Дора и музикалната й
дейност говори редакторът и издател на книгата Йордан Борисов
– автор на поезия и проза за деца
и възрастни, в т.ч. романът за Сергей Румянцев „Поет на нацията“.
„Тези страници са огледало на цял

един живот – сподели той – Дора
Манчева е личност, добре известна на врачани. Незабравими ще
останат нейните участия в редица
областни и национални фестивали, където тя достойно е представяла града и местната организация на хората с увреждания“.
Именно тези моменти са отразени
в книга, подкрепени от богат снимков материал и отзиви в местния

и центр а л н и я
печат, както
и отличията, получени от различните
й участия. Внимание заслужават
още петте самостоятелни концерта на Дора Манчева в Етнографския комплекс «Св. Софроний
Врачански» във Враца, записани
на DVD, както и няколко албума
със стари градски песни в нейно
изпълнение.
Пред своите приятели, почитатели и събратя по съдба авторката разказа как е възникнала идеята за сътворяването на втората
й книга. За спомен
от този ден Дора
Манчева дари на
библиотеката на
организацията екземпляри от двете
си книги - „Музиката е моят живот“ и
„Врачани от моето
детство“, представена през пролетта на читателите
на списание „Кураж“. Освен тях тя
предостави екземпляри от двете книги „Романът на времето“ стихове и проза на брат й Петър
Манчев, инвалид от дете и, който
за жалост, от няколко години не е
между живите.
Празникът завърши с колективна снимка и приятелски разговор
на чаша разхладителна напитка.
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Шекспировата школа участва в
радиопиеса за деца с увреждания
Нена БИВОЛАРСКА
Радиопиесата „Приказка за дванадесетте месеца“, която подготвиха децата от Шекспирова театрална школа „Петровден“, вече е записана, съобщиха от Младежкия дом в Пазарджик. Дисковете ще бъдат
предоставени на деца със зрителни заболявания и по този начин предаването „Онлайн детски свят” ще продължи своето излъчване по младежкото интернет „Форти радио“. Радиопиесата е по творчеството на
Самуел Маршак и се реализира по идея на Младежки дом в Пазарджик
и Мария Кисовска-Льостер - автор на музиката, адаптацията на пиесата
също е нейно дело. Тя е класически музикант, работи в Германия. Децата от Шекспировата театрална школа „Петровден” в Паталеница озвучиха героите, а записът се осъществи във „Форти радио“ от Дечо Илиев.
Инициативата е продължение на миналогодишна проява, която се реализира съвместно с библиотека „Никола Фурнаджиев”. Предаването се
излъчваше всяка последна събота от месеца под името „Онлайн детски
свят”с деца от основните училища в града. Успоредно с инициативата
„Онлайн детски свят”, „Форти радио“ работи съвместно с Дамски Лайънс
клуб „Тракия” – Пазарджик и направи рецитали, посветени на Левски и
Ботев с ученици от местните училища „Д-р Петър Берон” и „Христо Ботев”. Записите бяха разпространени в клубовете за хора със зрителни
увреждания в областта. Поредната инициатива е осъществяването на
тази радиопиеса. Дисковете се предоставят на деца със зрителни заболявания.

В Кубратска община

Светломир КИРОВ

Изяви на вокални групи
В седмото издание на фолклорния фестивал „От Дунава до Балкана“в
град Борово, Русенско, успешно се представи вокалната група „Доверие“ към клуба на инвалидите в село Беловец, Кубратска община
с председател Миннет Яхова. Групата бе класирана на второ място,
получи сребърен медал, грамота и парична награда. Това е достойна награда за положения труд и ентусиазъм на участниците в нея.
С грамота за отлично представяне се завърна и вокалната група „Здравец“ към клуба на инвалидите в Кубрат, от участието си в 8-я фолклорен
събор„Капитан дядо Никола - 2014“ в Трявна. Председател на клуба е Нина
Костадинова, а художествен ръководител на групата - Гинка Денчева.
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е с нов каталожен номер -

1410

Абонаментната кампания
за 2015 г. започна
и ще продължи
до 15 декември т.г.
Цената за една година
(12 броя) е 6 лв.
Можете да се абонирате във
всички пощенски станции,
също и чрез фирма ДОБИ ПРЕС
на тел. 02/9633081
Уважаеми колеги, неведнъж сте ни информирали за нерешени проблеми, за пренебрежително отношение към хората с увреждания и техните
законни искания и ни молите да ви помогнем. За съжаление и към нас
често се отнасят по такъв начин. Но ако проблемът стане достояние на
българската общественост чрез електронните медии, като че ли реакцията е друга. Затова ви предлагаме телефони за връзка, например... с :
«Господари на ефира» - 02/946 33 27; с БНТ - 02/943 63 35;
с бТВ - 02/9156665 Пробвайте!

Възможност за работа
Ресторант „Соул Китчън” – София в кв. Лозенец
търси да назначи кухненски работник с месечно
възнаграждение между 400 - 480 лв. и сервитьор
с месечно възнаграждение от 530 -780 лв.
Кандидатите могат да бъдат и хора с увреждания.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 9
ВОДОРАВНО: 1. Прадо. 5. Оолит. 9. Рикардо /Дейвид/. 10. Анона. 12.
Тиган. 14. Камора. 16. Ниви. 17. Акарида. 19. КТС. 20. Анани. 22. Боа.
24. Анатоми. 27. Аура. 29. Атаман. 30. Изида. 32. Елата. 33. Керамит. 34.
Ивана. 35. Акита. ОТВЕСНО: 1. Плака. 2. Арома. 3. “Динора”. 4. Окарина. 5. Орт. 6. Один. 7. Логик. 8. Тенис. 11. Нактоуз. 13. Автомат. 15. Адана.
18. “Анатема”. 21. Италик (Силий). 22. Баири. 23. Арика. 25. Омати. 26.
Инана. 28. Аден. 31. Ара.
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1 ноември ден на народните
будители
В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и масовият
човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет.
За първи път честване на народните будители
става на фестивала в Пловдив през 1909 г. Всепризнат патрон на българското будителство е
свети Йоан Рилски, почитан като небесен покровител на българския народ и държава, който
в народната памет е образец за себеотдаване,
безсребърничество, любов към ближния и Отечеството и към когото народната обич и уважение остава жива през вековете на османско владичество.
Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет. През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър
на народното просвещение в правителството на Стамболийски, по инициатива на група интелектуалци внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.
Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г.

Прокламацията на Деня:
„Нека Денят на Св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав
смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.“
Сред най-тачените будители са Свети Иван Рилски, Констанин
Костенечки, Григорий Цамблак,Йоасаф Бдински, Владислав
Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър Богдан, Паисий
Хилендарски,Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит
Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови,
Георги Раковски, Васил Априлов, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан
Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов,
Никола Бацаров, Иван Вазов, Григор Пърличев, Александър
Екзарх,Никола Бобев,Стефан Антонов,Иван Богоров, Нешо Бончев,
Найден Геров, Йоаким Груев, Христо Г. Данов и много други.

07.11. - 145 г. от излизането
на бр. 1 на в. “Свобода” –
редактиран от
Любен Каравелов

09.11.- 100 г.
от рождението
на Павел Вежинов
писател (1914-1983)

19.11. - 125 г. от рождението
на Димитър Шишманов
белетрист, журналист,
публицист, държавен деец
(1889-1945)

ПОКЛОН!
24.11.- 105 г. от
рождението
на поета
Никола Вапцаров
(1909-1942)
20.11. - 110 г. от рождението на
Орлин Василев - писател
и драматург (1904-1977)

24.11.- 155 г. от
рождението на
Радко Димитриев
военен деец
и дипломат
(1859-1918)

