Нека новата 2015 година донесе повече амбиция,
упоритост и непреклонност
на нашите организации, които 25 години
защитават правата на хората с увреждания!
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АКЦЕНТ
Международният ден на хората с
увреждания бе отбелязан незабравимо,
с подкрепата на местните власти
и с висок дух...

Въпреки всичко!
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Въпреки всичко!
Не си честитихме Новата 2015 година, уважаеми приятели, на Кураж. Някак си
по-заслужила се оказа в последните месеци 2014-та...Видяхте ли колко добрини
са се случили и нито една от тях не беше показна, а искрена и благородна. Е,
повече преди Коледа се развихря добротворският порив, затова първото ни пожелание за Новата година нека да бъде това: добрините да стават всекидневие,
да стават потребност за битието на всеки от нас!
Има обаче, още една причина, за да не излезе искрено и спонтанно от душите
ни традиционната новогодишна честитка. Знаете какво се случи в Парламента
в последните дни от неговите заседания – бяха отнети от пенсиите на една част
от инвалидизираните граждани скромната добавка от тридесетина и малко отгоре левчета – четвъртинката от социалната пенсия. Отдавна се вихреше тази
кампания, какви ли не приказки се изприказваха – за фалшивите инвалиди (Кой
е виновен за тях?), за големия брой инвалиди (Те са 15 % от населението в света!), за опразнения джоб на НОИ именно заради инвалидите (Те ли причиниха
безработицата и унищожението на икономиката ни!) и какво ли не още. С много усилия национално представителните организации удържаха положението и
през 2014, а и преди това. Нейсе, случи се. Успокоението е, че тази добавка отпада само за хората, които щяха тепърва да имат тази „огромна привилегия”. И
за онези, чийто срок на решението на ТЕЛК не е пожизнено...Всъщност все още
има доста неясноти около този проблем, затова да почакаме новите заседания
на Парламента, защото има и обещания, че ще се търсят други начини хората с
увреждания да не бъдат ощетени.
Веднъж го казахме на сегашния социален министър, че с всяко ново правителство борбата за исконните права на хората с увреждания се започва отначало. Сега сигурно се е уверил в този факт...
Ето защо ни се стори някак цинично да ви кажем,уважаеми приятели, дори
само ЧЕСТИТА НОВАТА 2015 ГОДИНА, след този безсърдечен депутатски вот!
Все пак всяка следваща страница в календара трябва да се отгръща с надежда, че и в нашата родина най-бедните, най-зависимите от толерантността на обществото все някога ще станат истински европейски граждани и няма да чакат с
трепет някакви си тридесетина и кусур левчета. Затова го казваме сега:
Нека новата 2015 година донесе повече амбиция, упоритост и непреклонност на нашите организации, които 25 години защитават правата на хората с
увреждания! Нека новата 2015 година превърне национално представителните организациите на и за хора с увреждания в истинска стена, която да възпира
всичи опити техният глас да бъде пренебрегван и омаловажаван!
Нека и всеки от вас, от вашите близки и семейства да бъдете все така силни
и с гордост да продължава усилието ви да се интегрирате в обществото!
И сами да допринасяме това общество да става по-човечно!
С тези чувства сме се събуждали след всяка новогодишна нощ цели 25 години,
въпреки всичко!
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ВАЖНИ ДАТИ През 2015 гОДИНА
•1200 г. от рождението на Методий (окт. 815 - 885), славянобългарски просветител, брат на Константин-Кирил Философ и 1130 години от смъртта му;
•1185 г. от рождението на Наум Охридски (окт. 830-910), български книжовник и висш духовник, един от петимата ученици на братята Кирил и Методий,
и 1105 години от смъртта му (910);
•1175 г. от рождението на Климент Охридски (ок. 840-916), български църковен деец и книжовник, най-видният ученик и съратник на славянските първоучители Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа;
•230 г. от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели (1785 – 1848), български религиозен и обществен деец, книжовник;
•205 г. от рождението на Захари Зограф (1810 – 1853), български художник и
иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа;
•200 г. от рождението на Ботьо Петков (даскал Ботю) (1815 – 1869), български
просветен деец и учител;
•190 г. от рождението на Елена Мутева (1825 – 1854), първата българска поетеса;
•175 г. от рождението на Васил Друмев (митрополит Климент Търновски)
(1840 – 1901), български писател, книжовник, църковен, обществен и библиотечен деец;
•180 г. от откриването на първото светско българско училище в Габрово
(1835);
•165 г. от рождението на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) (1850 –
1889), български революционер, политик и писател;
•160 г. от рождението на Константин Величков (1855 – 1909), български поет,
белетрист, преводач, държавен и обществен деец;
•155 г. от рождението на Продан Тишков – Чардафон (1860– 1906), български
военен и революционер;
•150 г. от рождението на Пере Тошев (1865 - 1912), български революционер;
•100 г. от първата прожекция на първия български игрален филм „Българан
е галант» на Васил Гендов.
Европейска година на развитието. Европейският парламент и Съветът
на Европейския съюз официално обявяват 2015 г. за Европейска година за развитие. Девизът на Европейската година е „Нашият свят, нашето достойнство,
нашето бъдеще”. Основен аргумент за решението е, че политиката на сътрудничество за развитие има за първостепенна цел намаляването, а в дългосрочен план, премахването на бедността. „Борбата с бедността в световен мащаб ще допринесе също така и за изграждането на по-стабилен, по-мирен,
по-проспериращ и по-справедлив свят, който отразява взаимозависимостта
между по-богатите и по-бедните страни”, се казва във въвеждащия текст на
позицията на Европейския парламент.
Изработил : Ангелина Ставрева , Отдел “Методичен “,
Регионална Народна библиотека “ Иван Вазов “ - Пловдив

5
áðîé 1
януари 2015

Международният ден на хората с увреждания
бе отбелязан незабравимо, с подкрепата на
местните власти и с висок дух, въпреки всичко...
«Сателити от значение»

   

РАЗГРАД

Веселина ЙОТОВА

За дванадесета година на 3 декември се проведе
творческа среща, посветена на хората с увреждания под надслов «Сателити от значение». През 2003
година началото бе поставено от Оля Недкова, Радка
Стоянова, Здравко Батенбергски и Дачо Господинов.
Тази година този ден, на който не се казва „Честит
празник!“, се отбеляза в Регионална библиотека „Боян
Пенев“, където се събраха хора с увреждания и хора с
отношение към техните проблеми.

Срещата
бе
доказателство, че
Разград
следва
европейския
модел на политики
за
хората
с
увреждания
когато се говори
за тях, да се слага
ударението върху
човека, неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху
увреждането му. А достойнствата на тези хора не са малко. Те не
са по-различни от другите. В такава атмосфера на толерантност и
приятелство премина творческата среща. Красимира Иванова –
музикотерапевт в Дневен център за възрастни хора с увреждания,
изпя химна на техния център „Подай ръка“ по нейни стихове и
музика на Хайгашот Агасян. Оля Недкова прочете стихове на хора с
увреждания от миналогодишната инициатива „Подари творба“ на
електонна поща zhivotvsyanka@abv.bg. Пламен Панчев рецитира
свое стихотворение, Радка Стоянова прочете стихове на Тодор
Шошев - сляп есперантист, който не е вече между живите, изпълни
и своето стихотворение „Молбата на бабата“. Мнения споделиха
БожидаракУа Златарева – журналист и краевед, Галя Ралева библиотекар, Женета Александрова –директор на библиотеката,
която изтъкна, че вратите на библиотеката са винаги отворени за
подобни срещи.
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Празнични срещи
РАЗГРАД и тутракан

Анастасия Якова

Международният ден на хората с увреждания
бе тържествено
отбелязан от ОО
на СИБ - Разград
с
председател
Иванка Петкова.
Гости
на
тържеството
бяха представители
на
общинската организация на
СИБ в Тутракан. Освен с редица
поздравления, присъстващите
бяха изненадани с подготвена
програма и символи за Новата
2015 година - картички, календарчета, изработени цветя от
самите тях.
На 7 декември празникът бе
отбелязан и в Тутракан. Кулинарната изложба, приготвена от
майсторските ръце на членовете на Клуба на СИБ, още един път
доказа уменията и желанието на
хората с увреждания за един
пълноценен живот. Елена бе
подготвила солена торта и кекс,
Теменужка изненада с красива
торта с надпис „Честит празник”,
Васка забърка вкусна мамалига
със сирене, Радка и Надя замесиха красива погача, Жана, Димитричка и Диян – баници...

Председателят на ОбС на СИБ
Тутракан Диян Дяков прочете
поздравителни адреси до хората с воля и дух. Този надпис красеше залата. Хубавата музика и
изпълнените песни от членовете на клуба повдигнаха настроението и подтикнаха към хора и
танци. А Васка Николова прочете и току-що сътворено стихотворение посветено на празника...
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кубрат
Светломир КИРОВ
По традиция, точно
на 3 декември, хора с увреждания от Кубратска община се събраха
на празнична
среща.
Те бяха поздравени
от председателя на
РО на СИБРа з г р ад
Радослав
Няголов.
Прочетен
бе поздравителен адрес от името на
кмета на община Кубрат
Ремзи Халилов и
председателя на общинския съвет д-р
Ибрахим Яхов. Поздравления
имаше
и от директора на
„Социално подпомагане“ Росица Калинова и от председаАнгел Николов

теля на общинския съвет на
пенсионерите Стоян Ангелов.
Имаше томбола, в която всеки билет бе печеливш. За доброто настроение на всички
се погрижи и оркестър „Славяни“ към читалището в града с
ръководител Румен Стоянов.
А хората с увреждания показаха, че могат и да играят,
пеят и да се веселят от сърце.

исперих

Над 40 души – членове на ОО на СИБ в Исперих се събраха да отбележат своя Международен ден.
Председателят на организацията Нихат Хълми поздрави присъстващите и ги увери, че организацията ще продължава да работи за правата на хората с увреждания, ще продължава да разнообразява техният
живот, за да имат винаги висок дух и им пожела хубави Коледни и Новогодишни празници. На тази среща стана ясно,че организацията вече
наброява 220 души. На тържеството директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в общината също поздрави хората и прочете поздра-
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Празнични срещи
вителен адрес от кмета Бейсим Басри. И припомни, че
община Исперих е спечелила проект за социален дом,
който ще бъде изграден до
лятото на 2015 г. Функционира вече и Дневен център
от семеен тип за деца с увреждания.
На
тържеството
присъстваха и Нуртен
Хаджиева – главен експерт по здравеопазване в общината, и Ружди
Осман - председател на
Ревизионната комисия
на РО на СИБ. От кметството бяха поднесени подаръци.
Поздрави отправи и местната
структура на партия ГЕРБ чрез Виолета Тодорова, която е вече зам.
областен управител на Разград. Тя
В Доспат за 3-ти декември
общината организира среща и
тържество, посветено на хората с увреждания.
Евтим Джинсов, секретар
на община Доспат, поздрави
всички от името на Антим
Пържанов. Събитието уважи
Детелина Черкезова, началник
отдел „Хора с увреждания” към
Дирекция „Социално подпомагане” – Девин. Тя прочете Поздравителен адрес от името
на Сийка Иванова - директор
на РДСП – Смолян. С богата
музикална програма общината изненада присъстващите.

също раздаде подаръци на всички. Накрая акордеонистът Георги
Иванов повдигна настроението
на хората и докъсно следобед
имаше веселба и почерпка.

доспат

Аки Джинсов, председател
на организацията на СИБ в об-
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щина Доспат от името на хората с увреждания благодари
на кмета за оказаното внимание и непрестанната подкрепа, която те получават.

самоков

София СОТИРОВА
Както всяка година и тази в Самоков организацията на
СИБ под ръководството на инж. Боньо Тодоров, организира честване на Международния ден на хората с увреждания.
Столът на общината едва успя да побере всички желаещи да
ознаменуват тази дата. Поканени бяха кметът на община Самоков Владимир Георгиев, председателят на общинския съвет
Силвия Стойчева, директорът на Социално подпомагане към
общината Иван Карагеоргиев, както и ръководството на Самел-90 АД - Самоков, което редовно подкрепя мероприятия на
Клуба на инвалидите. Макар и в работен ден, много от поканените уважиха тържеството на инвалидите в града. Откри
го Радка Хаджилазова. Приветствия поднесоха секретарят на
общината Ангелина Вангелова от името на Силвия Стойчева и
Владимир Георгиев, както и самият г-н Карагеоргиев. Поздравителен адрес бе получен и от д-р Красимира Ковачка, доскорошен
управител на МБАЛ Самоков и настоящ народен представител.
Забавна програма изнесоха Радка, Васил и Латинка изпълниха
няколко народни песни под съпровода на акордеониста - нашият
известен самоковски музикант и композитор Борис Стрински.
Стихове и песни изпълни Стойчо Караиванов. Йорданка Караджичкова почерпи за 70-годишния си юбилей и получи много
поздравления. Заредиха се хора, танци - въобще веселба. Направиха се снимки за спомен от тържеството. Доброто меню и обслужване от страна на персонала на стола на общината допринесоха за всеобщото настроение. Клубът на инвалидите може
да е за пример в града как трябва да се зачитат празниците и
то при това от хора в неравностойно положение.
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Празнични срещи
Величка НАКОВА

Тържествено бяха
отбелязани 25-годишният
юбилей на ОО на СИБ във
Велико Търново
и 3-ти декември

В тяхна чест още на 30 ноември се проведе турнир по
табла между членовете на
ОО на СИБ – Велико Търново
и ССБ – Велико Търново, на
който от седем двойки ОО на
СИБ – Велико Търново спечели
пет победи. На 2 декември
открихме изложба на артателието към Общинската
организация с картини на
художничката
Даниела
Горчева – наш член. На 3
декември
сутринта
открихме
изложба
базар в сградата на
община Велико Търново,
а вечерта се проведе
голям концерт, в който
взеха участие и хора
с увреждания. Много

вЕЛИКО ТЪРНОВО

граждани
посетиха
тези
мероприятия,
а
всички местни медии ги
отразиха.
Тази
поредица
от
празнични
изяви,
които
се случиха с подкрепата
на
общината,
завърши
на 4 декември с празничен
обяд, на който 130 души се
веселиха от сърце. Гордеем се
с постигнатото през тези
25 години, а то накратко
бе разказано в специални
брошури.
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Галина ГАНОВА

враца

«Днешният ден не е празник на хората с увреждания, а е повод да кажем на
останалите, че и ние сме
като тях, че съществуваме
и не сме по-различни...»
Това заяви пред регионалните
медии във Враца Начо Начев, координатор за региона и председател на Основната общинска организация на СИБ. Традиционно
Международният ден на хората с
увреждания бе отбелязан с богата трапеза в ресторанта при Дома
на науката и техниката във Враца.
Това стана възможно, благодарение на щедрото спомоществователство на ВиК – Враца.

Официални гости на тържеството бяха заместник-кметът
Красимира Георгиева и директорът на Дирекция „Бюро по
труда“ Ани Бичовска.
«Гаранция
за
успешното решаване на проблемите на хората с увреждания
е партньорството и сътрудничеството между държавните
институции, местната власт и неправителствените организации.
Това е верният път, по който да
вървим, за да направим живота на

хората с увреждания по-радостен
и по-пълноценен. Общинското
ръководство, както винаги ще
бъде активно в търсенето на нови
по-добри решения за хората със
специфични потребности», се казваше в поздравителния адрес на
кмета инж. Николай Иванов, поднесен от неговата заместничка.
Окуражителни думи и готовност за помощ към членовете на
местната организация „задочно“ в
писмен вид заявиха още бившият областен управител инж. Венцислав Василев и новоизбраният - Малина Николова.
3 декември бе повод и за посещение на театрална постановка
на Драматично-куклен театър -

Враца в навечерието на празника.
Билетите за „Кавказки тебеширен
кръг“ бяха закупени и дарени от
две местни фирми: „Асенов електрик БО“ и „Владин Христов“ ЕТ.
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Празнични срещи
кюстендил
Предпразнично в клуба
на СИБ в Кюстендил
направиха коледни сладки
и играчки
В навечерието на 3 декември
млади таланти от арт-ателието
“Духовна пътека за млади зографи” с ръководители Евгений Серафимов
и Любляна Начева
гостуваха
в
клуба
на инвалидите в
Кюстендил. 15-те
деца-художници
заедно със своите домакини омесиха и изпекоха коледни сладки,
със специални форми направиха
и играчки за елхата, спретнаха
също вкусни питки и зелници. Бабите показаха на децата как да месят и да разточват тесто.
Проявата бе организирана по
инициатива на дарителката Виолет Вьорлер, която тази година
осигури козунаци за Великден на
инвалидите, а сега и много лекарства и медикаменти за нуждаещите се.
Срещата на младите художници
с хората с увреждания е втората за
тази година – първата беше преди
няколко месеца в сладкарницата
на В. Вьорлер, където те се опоз-

Райка Добрева

наха и рисуваха заедно.
В клуба е традиция големите празници да се
посрещат заедно, организира се и честване на
рождени дни. През тази

година членовете на организацията могат да се похвалят и със
завоюваните челни места в турнирите по табла за хора с увреждания, както и с посещенията на
Рупите, на Самуиловата крепост,
на Цари мали град (Самоковско),
на манастирите Погановски и Соковски в Сърбия и на храма „Св.
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Георги” в Куманово, Македония.
По-рано бе организирана и среща с областния управител и с директора на службата за социално
подпомагане за изясняване правата на хората с увреждания. Чле-

новете на клуба редовно посещават и театрални представления,
като ползват отстъпка в цената,
за което изказват специална благодарност на ръководството на
драматичния театър.

Около 600 са членовете на кюстендилската ОО на СИБ, уточни
социалният работник Теменужка Терзийска. На 3 декември,
с концерт в читалище „Братство”, те отбелязаха своя ден,
както и 25-годишнината от създаването на СИБ

Гости бяха председателят
на Общинския съвет Иван
Андонов и директорът на
Дирекция „Здравеопазване,
жилищна политика и
социални дейности” към общината Радостина Васева

Прочетен бе поздравителен
адрес от кмета г-н
Петър Паунов, в който се казва: „Днес ние
се
присъединяваме
към честването на този
празник с уважение и
поклон пред хората,
които ежедневно с воля и
кураж отстояват правото
си на личностна изява и на достоен
живот. Вие сте част от нашето
общество, наши съграждани, ние
трябва да отворим сърцата си и

да ви помагаме
да
подобрите
качеството си на
живот, да намерите
своята реализация
като независими,
пълноценни
и
активни
личности...
Със
своята
активна дейност
вие ни помагате в търсенето на
нови и по-добри решения за
социалната ви интеграция. Нека
човеколюбието, добротата, нашето приятелство и подкрепа ви
съпътстват в трудните ви делници. На всички пожелавам сила и
кураж, за да се справяте с трудни-

те моменти; енергия и оптимизъм,
за да се радвате на всеки ден, с
който ви е дарил Бог!”
Повече от 650 души членуват
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Празнични срещи
в ОО на СИБ – Кюстендил, уточни нейният председател Виктор
Тодоров. „Хората са обединени
от факта, че всички намират
опора в нашата организация
като защитник на техните права”,
каза Виктор Тодоров от трибуната на тържеството. Той изтъкна,
че в последно време се осъществяват много повече проекти за
достъпност на средата. Сградите

на областната администрация, на
общината, на полицията, съда и
прокуратурата вече са достъпни
за хората с увреждания. Същото
се отнася и за данъчните служби
и поликлиниката. В празничния
концерт взеха участие фолклорни
формации към клубовете на
хората с увреждания в Кюстендил
и от с.Шишковци и народният певец Дончо Андонов.

с. шишковци
Милчо
СПИРОВ

И тази година хората с увреждания от с. Шишковци показаха, че умеят да
ценят своя ден и активно се включиха в отбелязването му с традиционно
тържество в клуба на организацията в селото - с ентусиазъм, настроение
и веселие. Кметът на селото Климент Терзийски, социалният работник Теменужка Терзийска, любезната домакиня на клуба и много други
активисти посрещаха и настаняваха гостите. Празнично облечените хора
бяха донесли питки, баници и домашни питиета. С нетърпение очакваха
да почерпят от своите специалитети и да чуят оценката за тях. Кметът на
Шишковци откри тържеството и поздрави присъстващите, като им пожела
здраве, лично щастие и късмет в живота. Заредиха се едно след друго
пожелания и наздравици, много шегобийци пуснаха за разведряване
хуморески, гласовити певици запяха народни песни.
Хубавите емоции променят човека, дават му сила, правят го щастлив,
вдъхват му вяра, че има за какво да се мечтае и живее. В края на празника всеки мечтаеше да има повече поводи за такива срещи. Клубовете на
пенсионерите и инвалидите са мястото, където човек изгражда в себе си
нов манталитет, обоготява се с нови приятели, получава нова информация
за живота. Поле за изява има, стига ръководствата на клубовете да съумеят
да предоставят трибуна за всеки, който пожелае да допринесе нещо ново
и потребно за хората.
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ХИТРИНО

Близо 60 души членове на ОО на СИБ
отбелязаха своя ден –
3 декември
За да споделят съпричастност с проблемите на хората
в неравностойно положение
в честването взеха участие
Илхан Ахмед – зам. кмет на
община
Хитрино
и
Емине
Юзеир - секретар на
общината.
Прочетено
беше
и приветствие
от
името на
кмета Нуридин Исмаил. Председателят на организацията Салим
Хасанов подчерта, че и в община
Хитрино тези чествания с всяка измината година стават все по
мащабни, с участието на хора от
повече населени места на общи-

Салим САЛИХ

ната. Днес в община Хитрино живеят близо 600
души с увреждания, което
прави близо 10% от постоянно живеещото население.
Най-много са инвалидите в
Каменяк, Хитрино, Тимарево, Върбак, Студеница, Тервел и Живково. Само тези с
първа група с чужда помощ
са над 140, същото може да

се каже и
за първа
група без
чужда помощ - 200
души, не
са малко
и онези, с
по-ниска
степен на

увреждания....
За всички тях беше този празник в механа в лятна градина Марека - Хитрино, като за доброто
музикално настроение с йониката
допринесе и Иван Ганчев от Шумен.
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Празнични срещи
долна баня

Любомир КУЗЕВ
поздравителен адрес, пожелавайки на хората с увреждания
здраве, сили и кураж в трудното
им ежедневие. Поздравителен
адрес и цветя поднесе и председателката на пенсионерския
клуб „Надежда“ Атанаска Лаза-

Навръх своя ден Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в Долна
баня се събра на тържество
и 25-та годишнина на Съюза
на инвалидите в България.
Празничната среща бе открита и водена инж. Светла Стоименова, след което приветствие
поднесе председателката Стоянка
Стринска. Тя благодари сърдечно
на общинската управа на Долна
баня в лицето на кмета Владимир
Джамбазов и председателката на
общинския съвет Лиляна Драганова за всичко, което са направили досега и продължават да правят за хората в неравностойно
положение от рилския град.
Кметът бе изпратил сециален

ХАСКОВО

рова. В стихове поднесоха своите поздравления и местните поетеси Лиляна Иванчева и Мария
Торошанова, а с песни - Лиляна
Янкулова и Йорданка Клисурова.
Скъпи гости на празника бяха
д-р Росица Шейтанова и рехабилитаторката Йорданка Бонзова. След тържествения обяд в
местен ресторант за финал под
звуците на песента „Бяла роза“
се завъртя и българско хоро.
Олга ВЕЛЕВА

Втори Ден на отворените врати се проведе. в Центъра
за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга”
в кв. Черноконево.
Събитието съвпадна и с Международния ден на хората с увреждания.
Гости на изведените по проекта към Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” дванадесет деца и младежи от различни институции в страната бяха ученици от училищата ОУ „Ал.Константинов”,
ОУ „П.Славейков”, СОУ „В.Левски” и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. За втори път те посетиха и децата от Дневен център за деца с увреждания.
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Присъстваха и потребители на СУПЦ. Дамите от местното читалище и
пенсионерския клуб в квартала също уважиха проявата, но те отдавна
не се чувстват „на гости” в Центъра.
Лошото време не попречи на празника. За приятното и забавно прекарване предварително бяха подготвени три ателиета – за направа на
коледна украса, за изработване на коледна картичка и за оцветяване
на картина с коледна
тематика. Децата твориха под звуците на
музиката,
ръководени от управителя на
Центъра, г-жа Тодорова, която награди найизявилите се. Всички
си тръгнаха с подаръци – шапки, тениски
и раници с логото на
проекта.

Деца от помощните училища
пазарджик
показаха творчеството си
Нена БИВОЛАРСКА
в Инспектората
Възпитаници на трите помощни училища в Пазарджишко - „Иван Вазов“ в Пазарджик, „Драган Манчов“ във Велинград и „Д-р Петър Берон”
в Ракитово за втора поредна година направиха впечатляваща изложба
в предверието на Регионалния инспекторат по образованието в Пазарджик. Тя бе открита на 3 декември - Международния ден на хората с увреждания и остана до Коледа. Учениците показват изделия, които те са
изработили сами – пана, апликации, предмети на приложното изкуство,
направени от тях рисунки. Възпитаниците на помощно училище „Иван
Вазов” пък отново се представиха с впечатляваща кулинарна изложба,
подготвена с малко помощ от преподавателите в часовете по готварство.
Целта на изложбата е да се обърне внимание на децата със специални образователни потребности, да се акцентира върху това, че те са личности
със своите таланти и способности. Децата искрено се радваха на проявеното към тях внимание и на всяко “Браво!”, чуто от посетители на събитието.
Съвременният образователен подход към тези ученици е те да бъдат
подготвени за професия, която би могла да им даде хляба в ръцете, обясниха директори на помощните училища. Големият проблем обаче е, че
след като завършат, никой не иска да ги наеме на работа. И от трите учебни заведения споделиха, че много малък процент от възпитаниците им
успяват да се реализират на пазара на труда. Така уменията им остава да
бъдат приложени само в бита.
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Празнични срещи
Хора с увреждания от няколко
клуба на СИБ в Ловеч се събраха
и с песни и танци
отбелязаха 3 декември
За тях този ден е повод да
излязат от домовете си и да
се повеселят от сърце. Тяхното послание бе: Въпреки
трудностите, искаме пълноценен живот. С образованието и уменията си ние сме
полезни на хората и обществото.
А председателят на регионалната
организация
на СИБ Иван Лазаров, който тази година бе
гост на общинската
структура в Угърчин,
за пореден път припомни, че в този ден
хората с увреждания
за пореден път напомнят на обществото да изпълни своите
отговорности, за да
имат независим живот.
По нетрадиционен
и
интересен
начин
Ре с у р с н и я т
център
за
обучение на
деца със специални образователни

ЛОВЕЧ
Марияна ДОНЧЕВА
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потребности отбеляза Международния ден на хората с увреждания. За
малчуганите от градини и училища в Ловеч и Троян бе организирано
приказно пътешествие в градини и училища. Представена бе пиеската „Палачинки, повече от тринки”, забавляваха ги с гатанки, стихчета и
песни. Освен да зарадват малчуганите с идващите празници, целта на
педагозите и експертите от РЗИ бе и да ги научат на здравос- ловно

севлиево

хасково

Тодорка Петрова

Олга ВЕЛЕВА

И в нашия град празнувахме Международния ден
на хората с увреждания.
Тържеството беше открито от председателката на Клуба на хората с
увреждания г-жа Ирен Пенчева с отчет на извършените през годината дейности в организацията. След
това думата беше дадена
на директорката на „Социално подпомагане“ г-жа
Здравка Лалева за поздравления и за разясняване на
някои актуални въпроси за
членовете на организацията.
Поздравителен адрес от
името на кмета на общината д-р Иван Иванов поднесе зам. кмета г-жа Калинка Георгиева.
А фолклорният състав
„Бял гердан“ от с. Младен
с ръководител Веско Самоилов ни вдигна настроението с хубава, богата
програма.
Тържеството
завърши с традиционна
почерпка, подготвена от
г-жа Тотка Чернева.

За липсата на субсидия от
общината в продължение
на 4 г. алармира председателят на дружеството на
инвалидите в Хасково Милка Костова. Това стана при
откриването на тържествения концерт, посветен на
Международния ден на хората с увреждания и 25-годишнината от създаването на Съюза на инвалидите
в България.
Въпреки
финансовите
трудности, Костова посочи
и спечелен проект по трансгранично сътрудничество,
в който са обучени по 35
членове от Хасково и Тополовград. Поздравителен
адрес от името на областния управител Добри Беливанов прочете неговият заместник Милена Рангелова.
Концертът се проведе в
хасковския театър „Иван
Димов“ и в него имаше рецитал на стихове, музикални и танцови изпълнения.
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Празнични срещи
твърдица

Радка Златева

Членовете на клуб „ Вяра, Надежда и Любов” от гр. Твърдица се
събраха в заведение „Чилиците“ да отбележат деня на хората с увреждания.
Митка Димитрова накратко се спря на смисъла и значението на този
ден. Тя изтъкна, че той не е „празник”, а ден в който хората с увреждания
трябва да напомнят на обществото за себе си. Тези хора не желаят нищо
даром. Те имат желание да се трудят стига да имат достъпна среда и
условия, при които да се трудят. Искат да бъдат считани за равностойни членове на обществото, което трябва да ги приеме такива, каквито
са, но и самите те трябва да имат повече вяра в себе си и да бъдат поборбени.
Минка Жабова в своето изказване изтъкна, че хората с увреждания с
много труд и ходене по мъките постигат това, което желаят. Но има още
много неща, трябва да се направят, за да могат тези хора да се чувстват
истински граждани на държавата ни. Нашите управници трябва не
само да говорят, а и да осигурят по-евтини лекарства, повече средства
за издръжка, рехабилитация и достъпна архитектурна среда. В нашия
град Твърдица кметът и общинските съветници правят всичко възможно да помогнат на хората с увреждания, за което им благодарим.
А присъстващи на честването благодариха на организаторите за приятните преживявания през този ден.
Екатерина ХРИСТОВА

3 декември и

25-годишнината на СИБ
отбелязаха члеНовете
на ОО на СИБ
Това бе поводът членове на ОО
на СИБ в областния град да се
съберат в Клуба на инвалидите.
Председателят на местната структура Ваня Караиванова поздрави
присъстващите и подчерта, че
днес всъщност има още един повод, а именно навършването на 25
години от учредяването на Съюза

ТЪРГОВИЩЕ и попово
на инвалидите в България . За нас
този ден не е празник, а повод да
се съберем и още веднъж да се
уверим, че не сме сами в съдбата
си, че има и други с нашите проблеми, а и да срещнем представители на отговорни институции,
които да чуят за нашите неволи в
битието, каза Караиванова.
Гости на тържеството бяха представители на дирекциите „Бюро
по труда” и „Социално подпомагане”, областната администрация
и Старейшини – ГЕРБ. Бяха полу-
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чени поздравителни адреси от
областния управител на Търговище Светлин Бонев и народния
представител от
ГЕРБ Дарин Димитров. Детски
състави от Първо ОУ „Христо Ботев” и Второ СОУ „проф. Никола
Маринов” поздравиха с музикални изпълнения присъстващите.
В ОО на СИБ в Търговище членуват 152 души. Малко над 300
са регистрираните в Регионалната организация, която включва
представителите на структурите
в Търговище, Попово, Омуртаг и
Опака. Най-сериозните проблеми
на хората в неравностойно положение са свързани с недостига на
социалните и личните асистенти,
както и липсата на специализиран
транспорт за инвалиди, сподели
председателят на ОС на СИБ Ваня
Караиванова.
И в СОУ за деца с увреден слух
в Търговище бяха организирали
тържество по повод Деня за солидарност с хората в неравностойно положение.
Да поздравят децата в Актовата
зала на училището бяха представители на общинската админи-

страция и Регионалния
инспекторат по образованието. Директорът
на учебното заведение
Росен Милачков каза, че
всъщност хората с увреж дания
имат нужда не от
милостиня
и съжаление, а от
топла дума
и
разбиране. Необходимо
е също
овластените
да
направят
така, че
да бъдат
решени
проблемите с
достъпността на средата, социалното
включване и трудовата заетост. В
заключение той пожела здраве и
Бог да помага на децата с увреждания и на техните родители и
преподаватели.
Програмата продължи с изпълнения на възпитаници на СОУ
за ДУС, както и на деца от Трето и
Четвърто ОУ в Търговище.
Членовете на Клуба на инвалидите в Попово също отбелязаха
Международния ден. По време
на тяхното тържество бе получен
поздравителен адрес от кмета на
Общината Людмил Веселинов.
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Празнични срещи
чепеларе

Милена МЕРКОВА

Общинска организация на СИБ отбеляза Деня на хората
с увреждания с празнична вечеря и танци- хората дълго ще
помнят този ден...

В края на 2014-та в
Исперих се проведе
среща с деца
с увреждания
Тя беше организирана от
общината, от Областния и
Общинския съвет на БЧК. В
залата на Дневния център за
младежи и деца с увреждания
„Лудогорие” дойдоха 37 деца със
своите родители. Гости бяха
д-р Милена Кехайова- дирек-

исперих
Ангел Николов
тор на секретариата на БЧК
в Разград, кметът на Исперих
Бейсим Басри, директорът на
„Хуматирани дейности” в общината Сали Назиф.
Полна Стоянова - ръководител на Дневния център,
информира родителите за
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услугата и уточни, че
Дневният център е реализиран по проект
„Интеграция на деца и
младежи с увреждания
чрез предоставяне на

социални услуги в община Исперих”. Родителите и децата
благодариха за грижата, която получават.
Пристигна и Дядо Коледа с

подаръци и
лакомства.
Кметът
и д-р Кехайова поздравиха
децата
с
пр ед с т оя щите Коледни и Новогодишни
празници и
им пожелаха спорна 2015 година. Коледари поздравиха децата, а възпитаници на ЦДГ
„Щастливо детство” изпълниха хубава програма.

Уважаеми председатели на регионални, общински организации и
на дружества, абонирахте ли за нашето списание вашите кметове,
които ви уважиха и за 3 декември, и за коледните и новогодишните
празници? Абонирахте ли ръководителите на социалните служби в
общините, (ДСП са абонирани!) към които се обръщате за съдействие
и очаквате от тях подкрепа? Освен да ги абонирате, бихте могли и да
им благодарите, когато има повод за това, чрез едно кратко писъмце
до редакцията на Кураж, а ние ще го публикуваме. Не забравяйте, че
пак ще има избори за местни органи на властта, че и те ще очакват
от вас подкрепа! Ако сте пропуснали да направите това, можете да
го сторите до 15 януари (или до 15-о число на всеки следващ месец)
като прескочите до пощенския клон и посочите каталожния номер
на списанието 1410. Заплаща се за съответния брой месеци (само по
0,50 лв. на месец!) докрая на годината.
Запомнихте ли?
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ВЪВ ВЪЗРАСТТА НА ЗРеЛОСТТА

СОФИЯ

биографията на СИБ е свидетелство за
неуморимата РАБОТА на стотици
доброволни сътрудници и служители

Скромно и делово бе припомнено важното за Съюза на
инвалидите в България събитие - основаването на организацията на 14 -15 декември 1989 година. Година на бурни и съдбоносни промени, довели до демократичното настояще на България, но и до тежки социални проблеми за
най-уязвимата част от българското общество - хората с
увреждания. Затова биографията на СИБ е свидетелство
за неуморимата работа на всички доброволни сътрудници, на ръководния
актив на СИБ за
разрешаване
на
тези проблеми, за
интегрирането
на хората с увреждания в обществото. Затова
СИБ се утвърди

като водеща в общността на сродните организаци и
първа застана в редиците на Европейския форум на хората с увреждания. За необозримите постижения на СИБ и
за предаността си стотиците деятели в структурите
- от най-малките до регионалните - и за надеждата, че
ще продължват в същия дух, те получиха юбилейни поздравления. Председателят на СИБ Красимир Коцев връчи
лично грамотите на членовете на Общото събрание и
на работещите в Централното управление на скромно
тържество в столицата. Честита зрелост, СИБ!
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Делово и тържествено
Така беше отбелязана 25-годишнината на СИБ и в страната
разград
Ръководството на
Общинското дружество
на СИБ организира
тържествено
отбелязване с
участието на 150 свои
членове на 3 декемвриМеждународния ден
на хората с увреждания
и юбилейната
25-годишнина
от създаване на
разградското
дружество и
на Съюза на
инвалидите в
България.
Разградското
градско дружество
към СИБ е
основано още
през 1989 г. по
инициатива и на Стефан Белчев
- негов първи председател. То
обединява членовете от Разград,
от селата Дянково и Раковски и
в него членуват около 600 души.
През годините председатели са:
Стефан Белчев, Снежана Ковачева,
Иванка Генова, Петранка Пенчева,
Иванка Петкова – от 2009 г. От
1991 г. касиер на дружеството е
Милка Драгнева.
РО на СИБ - Разград обединява
общинските структури от Разград,
Кубрат, Исперих, Завет, Лозница,
Цар Калоян и Самуил. Първи

Мирослава Кацарова

регионален координатор
на областта на СИБ е
Стефан Белчев, след
него от 2002 г. е
Снежана Ковачева, а
от 2013 г. – Радослав
Нягулов от Кубрат.
След празничното
слово на председателя
на разградското
дружество
Иванка Петкова
започнаха
поздравленията
от гостите
на празника.
От името на
д-р Валентин
Василев- народен
представител в
43-то Народно
събрание от
Разградски район, областният
управител Петър Василев прочете
поздравителен адрес и сам той
поздрави съюзните членове за
празника като обяви подаръците
- помощни средства за инвалиди.
Милена Цанева - председател на
Общинския съвет също поздрави
хората и обяви подаръците.
Цветя и поздравления бяха
поднесени от името на кмета на
община Разград. Поздравление и
подаръци имаше и от г-н Нягулов.
Музикален поздрав към хората с
увреждания от Разград поднесоха
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Делово и тържествено
изпълнители от
Капанския ансамбъл Разград.
За тържеството
пристигнаха и
представители
на ОО на СИБ
-Тутракан начело
с председателя
Диян Дянков,
който поздрави
присъстващите и поднесе
цветя и подаръци от сродната
организация.
Много вълнуващи и емоционални
моменти имаше в това честване.
Имаше и поздравителни адреси за
35-те съюзни членове – юбиляри
през 2014 година.
В залата паристингнаха и Дядо
Коледа със Снежанка, за да
поздравят и раздадат сладки
предколедни подаръци. Всички
присъстващите на празника
получиха поздравителни картички
с новогодишно пожелание.

Кулминация на тържеството
бе голямата празнична торта с
фойерверки и надпис „25 години
СИБ”. Хората с увреждания
дълго се веселиха, играха
народни хора, танцуваха, пяха
заедно с музикалното дуо, което
създаваше приятна атмосфера
и добро настроение за всички
тях, празнуващите своя юбилеен
празник като пълноценни и
активни хора от местната общност,
с благодарност към своето
ръководство.

кубрат
Ангел Николов
Домакините,поканили
гостите си в заведението
„Рибарска среща”, бяха се
постарали с организацията. Радослав Няголов, председател на
РО на СИБ - Разаград, поздрави
всички и подчерта ролята на СИБ
за защита правата на хората с увреждания, добрите взаимотношениа на организациите в региона с

местните и държавните органи на
властта и пожела на присъстващите весели Коледни и Новогодишни
празници и успехи прз 2015 година.
Поздрави отправи и Иванка Петкова, председател на ОО на СИБ в
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Разград, а по телефона
отправи поздавленията
си заместник-ообластният управител Виолета Тодорова. Празненството продължи с
много изненади - торта, томбола, баница с
късмети и веселба, за
която се погрижи оркестърът на читалище
„Св. Св. Кирил и Методий” в Кубрат с ръководител Румен Стоянов. Финансова подкрепа за тържеството осигури „Амилум България”.

Обявяваме надпреварата за Кандидати за приза
ия на
зац
и
на»
ган
« О р 5 го д и
1

20

пЛовдив
Кичка Георгиева

Забавно е в нашия клуб,
елате ни на гости!

В навечерието на 25 годишния
юбилей на СИБ не можем да не отразим активния организационен
живот на Общинска организация
„Пловдив”. Не е тайна, че това е организацията с най много членове,
дори повече от някои Регионални организации. Не знаем дали в
историята на СИБ е съществувала
по голяма Общинска структура, в
която да членуват над 1200 лица с

увреждания.
Независимо от многочисления
състав на организацията, ръководството е намерило правилната формула, съобразно потребностите на всеки един член. Работи
се с пет основни целеви групи с
индивидуален подход през цялата година.
Първата целева група е от лица
с увреждания от третата възраст
над 60 години. Втората - от лица
с увреждания в работоспособна
възраст и младежи. Третата - от
увредени деца и юноши. Четвъртата - от социално слаби лица с
увреждания. Петата целева група
– трудно подвижни лица с увреждания с над 90 на сто намалена
работоспособност, които се нуж-
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Забавно е ...

даят от чужда помощ.
С влизането в сила на чл.53 от
ППЗИХУ от 2005 г. ежегодно се обслужват между 500 и 600 трудно
подвижни лица с над 90 на сто намалена работоспособност, които
се нуждаят от чужда помощ, членове на организацията.
Работата с втората и трета целева група, независимо от старанието на ръководството, не
бе пълноценна. Повечето млади хора работят, интегрирали се
в обществото, ангажирани са и
имат други цели. Децата и юношите зависят от придружителите си. Никога не се пропуска
да бъдат поканени
за мероприятия, но в
крайна сметка решението е тяхно и насила не стават нещата.
Единственото успокояващо е, че процентното съотношение на тези
целеви групи е 3.87% от състава
на организацията.
От началото на 2014 г. след ремонтни дейности залата на Регионална организация Пловдив е

обновена, има чудесен
интериор и функционалност, отговаряща на
материалната база. Тук е
мястото да засвидетелстваме благодарност и
уважение към г-жа Запрянова - председател и
координатор на регион
Пловдив, под чието вещо
и умело ръководство
залата
функционира
пълноценно и дворът, прилежащ
към сградата, е в образцов вид с
красиви цветя, декоративни храсти и насаждения, с красив алпинеум.
Ръководството на СИБ в регион
Пловдив предостави на градската организация чудесната клубна
база за ползване при провеждане
на събрания и сбирки и други мероприятия. Вече стана традиция
и членовете на организацията
очакват с трепет поредната сбирка в четвъртък. Приготвя се кафе
за всички с кафе машината, полу-

чена като награда от томболата
на в. Марица. На масата винаги
изобилстват сладки, соленки и
всякакви кулинарни изкушения.
Благодарение на уменията и усилията на председателката Анахид

29
áðîé 1
януари 2015
Харутюнян срещите са ползотворни и приятни за всички. Информация и лекции са изнесени
от национален център за протезиране и рехабилитация - Горна баня, фирма „Нова медика”,
предоставяща помощни средства
за хора с увреждания, от д-р Бакалова, специалист по белодробни
заболявания, от г-жа Ваня Тонева
- Директор за България на Американската фирма „АДЖЕЛ”, която
направи презентация на най- новите нелекарствени средства в
света, от г-жа Гинка Кожухарова
- физиотерапевт, която изнесе по
много увлекателен начин беседа
за „профилактиката и за подсилването на имунната система” и
ползата от масажните процедури
на китайската медицина.
Когато няма лектори, г-жа Харутюнян винаги предоставя интересна информация на присъстващите, щкито имат разностранни
интереси, като се започне с новости, засягащи лицата с увреждания и се стигне до полезни съвети

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

и обмен на мисли. По традиция се
изявява и Гинка Танева - член на
УС, която почти винаги се е подготвила с подходящ исторически
материали.
Г-жа Смиляна Запрянова е и автор и редактор на социалния ежемесечен Бюлетин „Доброта” на регион Пловдив, който редовно ни
се предоставя. В него има полезна, интересна и актуална информация. Тя винаги ни удостоява с
присъствие, като типично в неин
стил винаги повдига градуса на
настроението на присъстващите.
Рождените дни са най емоционални, с поздравления, цветя стихове и музикален поздрав, съпроводени от радост и усмивки, смях
и сълзи от умиление, както и незабравими спомени.
Забавно и интересно е в нашия
клуб. Споделяме, спорим, обменяме опит и най важното - разтоварваме се. Чрез социалните
контакти ние се чувстваме пълноценни и очакваме с нетърпение
следващото събиране.
Величка Накова

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО И ... ПРИЯТЕЛСКО
И тази година РО на СИБ проведе обучение на актива, на което присъстваха
УС на всички Общински Организации и
председатели на дружествата на Великотърновската и Лясковската организации. Изненада беше, че обучението
беше съвместно с РО на СИБ Разград,
с която поддържаме приятелски отношения. Обучението се проведе на 27 и 28 ноември в село Вонеща вода
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ПОЛЕЗНО И...
в комплекс „Релакс“
КООП, на което присъстваха общо 65 души.
Условията бяха отлични, а лекторите в лицето на Йотка Вълева,
председател на РО на
СИБ – Велико Търново, Радослав Няголов, председател на РО на СИБ
– Разград, Станислав Добрев,
председател на РКРК – Велико
Търново и Мария Димитрова
председател на РКРК – Разград
бяха се подготвили така, че не
разбрахме кога мина времето.
В свободните часове, които ни

останаха до вечерята, повечето хора се възползваха от басейна и спапроцедурите. Вечерята мина в танци и задушевни разговори. Още една
среща остана в историята с обмяна на добри практики и опит.
in memoriam
След кратко, но тежко боледувяне, почина Анна Николова
Райкова - председател на дружество «Роза» от столичната РО
на СИБ «Св. София».
Поклон пред паметта и!
От д-во «Роза»
От Централното управление на СИБ
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Казано съвсем сухо:
« О р 5 го д и

обърни се с радост назад !

201

дружеството «Бусманци» към РО на СИБ
«Св. София» достойно приключи 2014 г.

Отбелязани бяха по-големите български празници със съответни програми и подходящи обеди в клуба и в заведения.
На първия ден на Великден - съвместна проява с кметство
Бусманци - Великденски базар. Експонатите бяха разпродадени
и средствата бяха дарени за малките деца в селото и за носии в
читалище „Елин Пелин“.
На 6,7,8,9, и 10 август ДИ „Бусманци“ с помощта иа г-н Станоев
- кмет на с. Бусманци събрахме, пакетирахме с етикети 170 чувала с дрехи - детски, дамски и мъжки ;
завивки и спално бельо; 590.00 лева, с
които купихме хранителни продукти и
хигиенни материали, минерална вода

от фирма „Савина“ с. Бусманци.
Всичко това беше натоварено от ДИ
„Бусманци“ и извозено безплатно до
пострадалите в гр.
Мизия на 10.08.2014

г. от фирма „ТНТ България“.
Осъществени бяха две
екскурзии в страната ни.
Също и ежегодната благотворителна изложба през
май 2014 г.
Чествани бяха рожде-
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Равносметка
ни дни и юбилеи на четири групи,
също и Международният ден на
хората с увреждания и Коледа.
С няколко думи: цялата година
ии е заета в изпълнение на прояви,
дори и през ваканционния период.
Ползотворната ни дейност е благодарение на добрите ни взаимоотношения с местните и държавните
органи на властта: с кметовете г-н
Стефан Станоев, г-н Цеков и цялата районна администрация на р-н
„Искър“. Не остават по-назад и фирмите:
Чипита България АД; „Коником“ - с. Бусманци, както и личностите: д-р Горанов и д-р
Анастасова - ДКЦ „Д-р Грийнберг“ ; д-р Николов - кардиолог; инж. Марине ШарковаДейчева; г-н Росен Филипов - бизнесмен;
г-жа Людмила и г-н Цветан Станоеви - сестра и брат, бизнесмени в с. Бусманци.

Дневна седянка
Любомир КУЗЕВ

На последната за годината
сбирка на Сдружението на хората с увреждания „Венетица“
в Долна баня - дневната седянка - бе поканен енорийският
свещеник ставрофорен иконом
Пламен Димитров заедно със
съпругата си сивитера Румяна
Димитрова в навечерието на
хубавите християнски празници, за да съпреживеят отново
онези радостни и щастливи мигове от неотдавнашното обновление на долнобанския храм
„Успение на Пресвета Богородица“ и прожектираната архие-

рейска тържествена литургия.
Преди това Светла Стоименова разказа за камбаните и в
частност за църковните камбани. За историята на църковните, манастирски и други камбани в долнобанските храмове
и часовникови кули с интерес
разказа и отец Пламен, като
естествено се похвали, че камбаните на енорийския храм „Успение на Пресвета Богородица“ са
най-благозвучните от всички
съседни църкви в Долнобанското корито. 800, 600 и 500 килограма е поотделно теглото на

33
áðîé 1
януари 2015

всяка една от трите огромни
камбани на високата 12-метрова камбанария, изградена
през 1935 година, като двете
най-малки камбани долнобанци се гордеят, че са им лично
подарък от цар Фердинанд.

Специално за празниците в клуба на инвалидите в
Долна баня художникът Румен Кетев подреди красив
кът от икони, които той сам
изографиса.

Чудесни екскурзии
Милена МЕРКОВА

На 28 ноември се проведе екскурзия с група инвалиди от Чепеларе и с.
Забърдо до гр. Хисар и Карлово с посещение на дом-музей Васил Левски.
Посетихме и Рибната църква в Асеновград и останахме с красиви впечатления от видяното. Екскурзията бе
спонсорирана от Община Чепеларе.
Изкарахме хората от сивото им ежедневие и всички бяха много
доволни и се върнаха, заредени с много положителна енергия и
хубави спомени.
Светломир КИРОВ
Общинската организация на
СИБ в град Лозница, Разградска
област, организира тридневна
екскурзия в Турция. В групата от
19 души, освен хора с увреждания, имаше и техни придружители, пенсионери и работещи.

Основната цел на екскурзиантите бе единствения град в света,
разположен на два континента
- Истанбул. Той се е разпрострял
на 7 хълма, дълъг е 180 км, широк - 50 км и е с над 16 милиона
жители. Ето какви са впечатле-

З
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Чудесни екскурзии
нията на една от участничките в
екскурзията Маргарита Минкова:
- С помощта на местни екскурзоводи, осигурени от българската туристическа агенция посетихме едни от най-интересните
забележителности на Истанбул.
През първия ден това бяха т. нар.
турски Версай - дворецът „Долмабахче сарай“, църквата „Света София“, Султанският дворец
„Топ капъ“. Много впечатляваща
бе разходката с корабче из Босфора. Направихме автобусна
обиколка на нощен Истанбул,
панорамна обиколка на града и
пешеходна разходка в центъра.
Отделихме време и за екскурзия с кораб по Мраморно море до
Принцовите острови. Там ползвахме единственото превозно

средство - файтоните, посетихме
гръцката църква и пихме по едно
истинско турско кафе. В Истанбул
посетихме още аквариума „Туркуазо“ и джамията „Сюлеймание“.
По време на тридневния престой опитахме от някои вкусотии, характерни за турската кухня. Имахме време и за шопинг.
Някои от нас успяха да се видят
със стари
приятели, живеещи в Турция, както и да посетят „Празника на баклавата“.
Навръщане имахме и едночасов
престой в Одрин. Някои посетиха
най-голямата джамия на Балканите - „Селимие“, а други попривършиха с покупките. Накрая поизморени, но и доволни от многото
натрупани впечатления и емоции, се прибрахме в България.

Вени БРАУН

Мисия на дружеството, което е асоцииран партньор по проект:
„Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно
положение от община Девня” е да инициира мероприятия, чрез които разнообразява сивото ежедневие на социално уязвимите и угнетени
лица, с цел подкрепа за социално включване.
В чест на 3 декември дружество на инвалидите - Девня съвместно с
Дневен център за хора с увреждания –Девня осъществи екскурзия до
Санаторно-оздравителен комплекс “Камчия” и КК „Златни пясъци”. Група
от 60 души посетиха нашумелия „ Авиокосмически център с Планетариум в С.О.К –„Камчия”. Българският космонавт-дубльор г-н Красимир
Стоянов пренесе присъстващите в една „паралелна вселена”... Екипът от
специалисти, работещи в АКЦП - С.О.К.”Камчия”, запознаха присъстващите нагледно с великите космически победи, осъществените полети, развитието на авиацията, подготовката, свързана с излитането, изстрелване
на ракета в орбита, бъдещи космически проекти.
Филмът, презентиран в планетариума, буквално „изстреля” присъстващите в необятната Вселена!
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В ранния следобед групата пристигна в КК „Златни пясъци”, където
любезните домакини от хотел „Плиска”се бяха погрижили по време на
двудневния ни престой усмивките да не „слизат”от лицата ни, въпреки
мрачното и навъсено време.
В късния следобед посрещнахме гости от СКХУ ”Алфа” - Севлиево,
както и приятели от клубове в Стара Загора и Пловдив. Гала-вечерята по
повод 3 декември стартира с приветствени слова към всички присъстващи от страна на г-н Димитър Андонов - председател на девненското
дружество на инвалидите, чието най-голямо удовлетворение бе да види
блясъка в очите и усмивките на 80 души, за които един обикновен ден в
годината е всичко.
Песни, танци, балетен
спектакъл, дартс, смях и
веселие изпълниха вечерта с положителни емоции. На следващия ден,
ентусиазирани и релаксирали, пътешествениците
–„космонавти”отпътуваха
по родните си места, за да
споделят за преживяното и
в очакване на нови емоции
да посрещнат Коледно – Новогодишните празници. Но преди това членовете на дружеството се отдадоха на санаториално и балнеолечение и на
красивата „зимна приказка” в Здравница „Сан Марина” в община Поморие и СБР – филиал Банкя.

Деца с увреждания творят красота
Марияна ДОНЧЕВА

За поредна година възпитаниците на Дневния център за деца
и възрастни с увреждания в Ловеч
подредиха красив Коледен базар с
произведени от тях предмети. Посетителите на големия търговски комплекс в центъра на града в
продължение на три дни можеха да
изберат красив подарък за близки
и приятели. Коледни венци с различни размери, играчки за елхата,
красива фигура за стената или за

масата бяха част от нещата, които радваха окото и привличаха
купувачи. Предметите са изработени в Коледната работилница,
която отвори врати в центъра
доста преди самия празник. За
да имат време с търпение и майсторство младежите да направят украсата.
А базарите на Дневния център
са познати в града и те грейват
около големите християнски праз-
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Деца с увреждания ...
ници на места, които са много посещавани от ловчанлии.
С получените средства ще
бъдат закупени материали, с кои-

то да се изработят предмети за
базарите около Цветница и Великден, обясни за „Кураж” Виктория Енева. Тя е майка на едно от
децата, които посещават заниманията в центъра и активно се
включва в различните му инициативи.
Д н е в н и я т
център за деца и
възрастни с увреждания се стопанисва от сдружение
„Закрила”, затова
и майки-членове на
сдружението помагаха в предлагането
на произведенията,
които
техните
деца са сътворили.

Куклен театър за Рождество в „Марина”
Олга ВЕЛЕВА
Куклен театър бе
коледният подарък
за децата и младежите от Дневен център
за деца и възрастни
с увреждания „Марина” – Хасково. Актьорите
Димитър
Атанасов – Шърата,
и Петър Влайков от
ДКТ „Иван Димов“
гостуваха в социалното заведение с постановката „Коледа
в гората“. За всички бяха осигурени почерпка и коледни торбички с
подаръци. Дар от родителите бяха специалните коледни шапчици, с
които се бяха пременили потребителите. Коледното тържество в „Марина” донесе много емоции на най-малките.
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РОЖДЕНИ ДНИ В ТВЪРДИЦА
Радка Златева

Рождениците от
клуба
на
хората с
увреждания „Вяра,
Надежда
и Любов”
с
нетър п е н и е
очакваха
определения
ден, за да организират своя
пра зник.Наистина те бяха
вложили много
труд, старание и умение,
за да бъде
всичко както трябва. Митка
Д и м итр о ва откри
пр а з ник а ,
а
Радка
Иванова
поздрави
рождениците. Бяха
р а зд ад е ни
поздравителни адреси на навършилите кръгли годишнини: Димчо
Чанев, Радка Балчева, Стоянка Чобанова, Пенка Панчева,
Йовка Желева.

С ийк а
Пенчева
от Козарево благодари на ръководството
от името
на
нейния съпруг
Пенчо
за
това,
че
той, макар и да
не може да посещава клуба,
не е забравен.
С
просълзени
очи тя разказа
колко голяма е
била изненадата му, когато вкъщи е
получил поздравителен
адрес за неговата 70- годишнина. С
топли думи
тя говори и
за
нелекия
живот
на
хората с увреждания и
колко много
усилия те трябва да положат
за всяко нещо, което желаят
да постигнат. Затова им пожела да живеят с повече надежда и вяра в доброто.
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празник на кратуната
Павлинка ГРАДЕВА
С радост гостувахме на габровското село Гостилица и
то точно - на Празника на кратуната.
Топло ни посрещнаха хората от клуба
на инвалидите начело със своя председател Райчо Лазаров.
А той, със звънец, който се обади от една кратуна, откри празника, като представи най-важните
гости – част от „Парламента”...
Лицата им се кипреха зад него,
изобразени върху други кратуни.
Всичко, което каза г-н Лазаров, бе
много остроумно и смешно. Пък
се оказа, че Райчо бил роден точно на тази дата, та хората му запалиха свещичка в кратунка, а и
тортата беше във вид на кратуна.
Изненада за нас беше, когато
в салона влезе млада жена в народна носия – оказа се, че това е
кметицата на селото г-жа Мария
Йонова, която е и художествен
ръководител на групата за изворен фолклор. Браво на такъв кмет!
Имаше и хор, който изпя химна на
кратунката и още няколко песни,
имаше и стихотворения, написани от нашите
домакини начело с Райчо Лазаров. Малки танцьори от трупа
„Гостиловче” ни
зарадваха с ху-

бави танци.
Как да се отблагодарим на нашите домакини, на хората от читалище „Христо Ботев -1894” с
председател Снежана Пенева, на
леля Добринка – както я наричат децата, на Райчо Лазаров, на
кметицата и на всички от местното дружество, които поддържат
духа на хората в селото и вдъхват
у младите любов към истинската
българска красота?
Ами нека да го узнаят всички,
които четат Кураж!
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Това е знакът на
В чест на
25-годишнината
на СИБ бе издаден
АЛМАНАХ КУРАЖ.
За него, вие,
уважаеми читатели
и сътрудници,
изпращахте
свои творби стихове, есета,
публицистика,
хумор, рисунки,
карикатури и
пр.от 1991 до
2014 година.
Постарахме
се да подберем
най-доброто.
За съжаление, много от доброто остана извън страниците на
алманаха. Дано да можем да направим и второ издание! Екипът,
който го създаде - художник Владимир Паланков, редакторсъставител Георги Драмбозов, предпечатна подготовка Анета
Диловска и със съдействието на едни от създателите на Кураж
- Васил Настев и Петя Митева - го направи с много любов и с
висок художествен критерий. Такъв е бил винаги принципът на
редакторите, такъв и ще бъде. Затова и в следващите години ще
се гордеем с изданието на СИБ, в което е съхранена истинската му
история. А името му носи една невероятна, светла енергия, която
вдъхва оптимизъм, човечност и любов. Това е знакът на Кураж.
ОТГОВОРИ HA КРЪСТОСЛОВИЦАТА от бр. 12/2014
ВОДОРАВНО: 1. Зима. 4. Илик. 8. Иванова /Лили/. 10. Мо. 12. „Оратор”. 13.
Есе. 15. Ат. 16. Но. 17. Ралин (Радой). 20. Анилин. 23. Анам. 25. Омара. 26. КАТ.
27. Араби. ОTBЕCHо: 1. Зумери. 2.Ми. 3. АВО. 4. Инат. 5. Лот. 6. Ивон. 7. Карол
(Луис). 9. Арани /Янош/. 11. Оса. 14. Ела. 18. Ин. 19. „Вината“. 21. Ламар. 22.
Нар. 24. Мали. 25. Ока.

Иконите на България
ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
ЛИЧНОСТИТЕ ОТ
НАШЕТО ДАЛЕЧНО
И БЛИЗКО МИНАЛО
ЯНУАРИ
•01. 170 г. от рождението на
Васил Петлешков (1845 - 1876),
български революционер;
•07. 205 г. от рождението на
Димитър Миладинов (1810 –
1862), български възрожденски
просветен и обществен деец;
•11. 185 г. от рождението на
Константин Миладинов (1830
– 1862) български просветен и
обществен деец;
•12. 100 г. от рождението
на Петър Увалиев (1915 –
1998) български дипломат,
изкуствовед и публицист;
•15. 120 г. от рождението
на Гео Милев (1895 – 1925),
български поет и публицист;
•18. 80 г. от рождението на
Дамян Дамянов (1935 – 1999),
български поет;
•18. 75 г. от рождението на
Недялко Йорданов (1940),
български поет и драматург;
•18. 185 г. от рождението
на Григор Пърличев (1830 –
1893), възрожденски писател,
преводач, общественик;
•30.   70 г. от рождението
на Светлозар Игов (1945),
български учен, литературен
критик и историк;
•30. 140 г. от рождението на
Атанас Буров (1875 – 1954),
български политик и банкер;

ФЕВРУАРИ
•04.130 г. от рождението на
Асен Златаров (1885 –1936),
професор, български химик,
писател и общественик;
•05. 95 г. от рождението на
Леда Гео Милева (1920 - 2013),
българска писателка, преводач
и общественик;
•10.145 г. от рождението
на Стоян Стоянов Аргиров
(1870 – 1939), академик,
български филолог и
преводач, основоположник на
библиотечното дело в България,
директор на Пловдивската
народна библиотека в периода
1894 г. - 1901 г.;
•13.150 г. от рождението на
Тодор В. Влайков (1865 –
1943), български писател и
общественик;
•28.145 г. от издаването
на султанския ферман за
учредяване на Българската
екзархия (1870).

