нека да е лято
и да е чаровно!
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важното е, че:
работата на
С И Б п р е з 2014
година има

важното е, че:
има
паметник
на Цар
Самуил...

ПРИНОС ЗА
УКРЕПВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО

той умира от сърдечен
удар - вероятно от мъка
по ослепените си
воини и поробената
родина...
и до днес се взира
във вечността вероятно търси
в поколенията
пак такива българи родолюбци и герои
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В нощта на умиращото и раждащото
се слънце различните треви и билки
придобиват най-голяма лечебна сила,
която изчезва с изгрева му. Затова на
Еньовден, рано сутрин, моми и жени,
врачки, баячки и магьосници берат
билки, които използват за лек и магии през цялата година. През тази нощ
магическа сила придобиват и водите.
Според вярванията, водата в реките и
кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало с нея.
Главен редактор
ИЗДАНИЕ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Петя МИТЕВА
Списанието е приемник на в. “Кураж”
Печат БОБ И КО
София 1000, ул. “Христо Белчев” №8, тел. 981 56 38
Ръкописи и снимки не се връщат
udpb@abv.bg; kuraj@abv.bg
www.disability-bg.org
Използва се илюстрация и от интернет
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за хората със силен дух
Мария Михайлова

“Животът е прекрасен, от нас
зависи как ще го устроим!”

Ще ви разкажа за брат ми, за нелекия път, който е извървял, за
да се докаже. Пантелей Христов-Пони. Тихият Марсел Марсо го
наричат приятелите. Тихият!? Той е с увреден слух... Да пиша за
него ме предизвика разговорът ни за шоуто “България търси талант”. Пони беше дълбоко развълнуван от участието на танцьора
на количка. Прочете името му,
изписано на екрана - Пламен
Любенов от Варна. Смаял го
оптимизмът, който “греел” на
лицето му. Прекрасният млад
човек, живял по домове (от няколко години е във Варна), показа и доказа, че за да постигнеш нещо, увреждането не е
пречка. Не иска съжаление, а
подкрепа, казва. Със сигурност
е преодолял безброй бариери по по-трудния начин, така
както и брат ми ги е преодолявал. Но това го е направило посилен и българската общественост видя и оцени постигнатото
на сцената на “България търси талант”.

и моят Моят брат е такъв!

медиците прилагаха, за да прочуе. Но...

Като малък му беше достатъчно, че живее, че е
обичан. Вярваше в мечтите си. Но... загуби слуха си. Детският му свят,
пълен с мечти, рухна. Започна борбата - за него и
за майка ни. Борба за оцеляване - дълга и тежка.
Майка беше силна жена,
вдъхваше му кураж, заедно вървяха по пътя на
лечения и опити, които
Продължава на стр. 38
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Любомир КУЗЕВ

ДОЛНА БАНЯ

   

традиционЕН турнир по табла
Навръх 9 май - Денят на Победата и Денят на Европа - в клуба на Сдружението на
хората с увреждания
«Венетица» с председател Стоянка Стринска в Долна баня за
шеста поредна година
се проведе традиционния турнир по табла.
В спортната надпревара взеха участие 7
състезатели и за първа година състезанието бе в партньорство с пенсионерския клуб
„Надежда“ с председател Атанаска Лазарова.
В продължение на 7 часа участниците, след
като изтеглиха своя жребии в началото, направиха по 5 игри всеки срещу всеки при
добра организация на състезанието от страна на организаторите.
Домакините от клуба пък се
бяха погрижили да подкрепят по време на състезанието
участниците с чай, кафе, безалкохолно и лакомства, а на финала поднесоха долнобанска баница със сирене и по чашка ракия за победители и победени.
След наистина оспорваната спортна надпревара до последната
игра на участниците първото място спечели 82-годишният Методи
Свиленов с четири победи и 25 точки, втори остана Васил Кираджийски също с четири победи над съперниците си, но с 23 точки
актив, а трети се нареди Йордан Панайотов с три победи и 27 точки.
Нататък
в
подреждането
останаха
Любомир
Стойчев, Данаил Черешаров, Ангел Илиев и Иван Захариев.
Оспорваната спортна битка с интерес и напрежение проследиха
председателката
на
Сдружението
на
хората с увреждания „Венетица“ Стоянка Стринска, нейната
заместничка инж. Светла Стоименова и председателката на пенсионерския клуб „Надежда“ Атанаска Лазарова, които връчиха на победителите и участниците в турнира грамоти и предметни награди.
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Едно вълнуващо преживяване

обзор

Кметът на град Обзор
Христо Янев подари на
хората в неравностойно
положение от Дружество
на СИБ в Обзор тридневна екскурзия по избран
от тях маршрут. Ето какво
разказва за него председателката на дружеството

Цанка ГЕОРГИЕВА
В първия ден избрахме да гостуваме на колегите от Троян. Пътувахме през прохода Троян-Кърнаре
- горе от Беклемето се откриваше
пред нас невероятна гледка на север и юг от планината.
В клуба на инвалидите в Троян
нетърпеливо ни очакваха колегите. С топла приветлива усмивка ни
посрещна председателката на клуба Ганка Ангелова. На чаша кафе и
специалитет баница „по троянски“,
тя ни разказа за тяхната организационна работа, за призовете, които е печелил клубът и подкрепата
от община Троян. Последва кратка
програма от хумористични песни,

стихове и вицове, които разчупиха
атмосферата. Разменихме си символични подаръци и на сбогуване
си обещахме да се срещнем отново.
Настанихме се за две нощувки
в рехабилитационен център „Релакс“ в с. Шипково с управител г-н
Шинков. Впечатлени сме от подредбата, чистотата, от храната и
най-вече от удобствата за хората с
увреждания. Посетихме Троянския
манастир и разгледахме скривалището на Васил Левски. Пътьом г-жа
Иванова, служител в кметство Обзор и водач на групата, ни запозна
с историята на чудотворната икона
в Троянския манастир.
Не отминахме и Природонаучния музей в с.
Черни Осъм и Музея на
занаятчиите в с.Орешак.
На път за Габрово през
с. Батошево посетихме
женския манастир „Въведение Богородично“
– един от най-бедните
манастири в България,
но с много богата и до-
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Едно вълнуващо ...

бре подредена колекция от икони.
Целта ни беше в Габрово да разГАБРОВО

гледаме произведенията в „Дом
на хумора и сатирата“. Пътят ни беше дълъг, но г-жа
Иванова и Ирина Пурнарева не ни оставиха да скучаем – разиграха томбола, а
шеговитите песни и вицове поддържаха веселото
ни настроение през цялото време на пътуването.
Ето, за това жадуват
хората в неравностойно
положение. Жадуват за
контакти и внимание към
личността им. Благодарим от все
сърце на организаторите!
Цанка ОДАЖИЙСКА

ТРИ ПРАЗНИКА В ЕДИН
И този понеделник
секция „Бит и култура”
към Общинската организация на СИБ в Габрово
се събра на поредната
си сбирка. В красиво подредения
клуб участниците
са посрещнати от
председателя на
организацията Васил Грънчаров, от
отговорничката
на секцията Радка
Бойновска и организаторките на
клуба Спаска Спасова и Марияна
Минчева. Поводът беше честване на 9-ти май – Ден на победата,
свързан с края на Втората световна война в Европа и Деня на Европа. Интересна беседа изнесе

по тези два повода Цанка Одажийска, в която
се подчерта, че една от
многото функции на историята е да си припомняме поуките от миналото.
Затова ще е добре да отбележим и
двата празника и то в логичния им
ред – Денят на победата е предварителното условие, за да може Европа да започне да се обединява
и благодарение на това живеем в
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мир вече седемдесет години. Спаска Спасова и Радка Бойновска
разказаха спомени от участието на
своите предци във войната. Госпожа Спасова прочете и условието за
посещение на Десетото юбилейно
издание на фестивала на Античното изкуство Орел на Дунав – Нове,
Свищов.
На 16 май се откри и карнавалът в Габрово. Разбира се и нашата вокална група „Надежда” с худ.
ръководител Стефка Карапенева и
вокалната група към Дневния център за възрастни хора с ръководител Митко Маринов взеха участие
в програмата. Доказано е от минадимитровград

лото и днес, че габровец и котка
по гръб не падат...Чествахме и 6-ти
май - Гергьовден, Ден на храбростта с празнична трапеза, за която се
погрижиха и двете организаторки
и самите присъстващи. Не мина и
без песни, в които се включиха певците Радка Бойнова и Васил Грънчаров – солист в ъвъ ВГ «Надежда».
Подкрепи ги и Величка Данчева.
„На човек да се радва
много малко му трябва”...
Завърши песента, но празникът
продължи. Празник, в който забравяш и болка и мизерия, които са
присъщи за нас – хората с увреждания.
Олга ВЕЛЕВА

Водна война в помощ на деца с увреждания
Масово
къпане
си
спретнаха насред парк
„Марица“ жителите на
Димитровград в първата
неделя на юни. В инициативата водна война на
членовете на Интеракт
клуб в Димитровград, се
включиха стотици деца и
младежи от града. Те пристигнаха с цял арсенал от
водни пистолети, шишета и дори кофи. Битките започнаха още преди
старта на проявата. Участници бяха окупирали всички чешми в парка и
пълнеха съдовете в несвяст. Децата се включиха в три игри, като една
от тях бе да въртят обръч докато ги целят с вода.
На събитието бяха „взривени“ над 2500 водни „бомби“. Безплатен сладолед, над 2 500 водни балони, музика и танци бяха осигурили организаторите от Интеракт. Инициативата бе с благотворителна цел. Събраните в дарителската урна средства ще
бъдат предоставени на Дневен център за деца с увреждания.
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Името му бе дадено официално
в средата на май в присъствието
на Начо Начев, координатор за
регион Враца и Жасмина Баръмова, член на УС. На тържеството присъстваха още кметът на
Селановци Росица Койнова и
„кръстникът“ на организацията – бизнесменът Николай Илиев
Ценков със съпругата
си. Наименованието
не е избрано случайно. То отразява желанието на членовете
да не губят надежда
за добро здраве и подобър живот.
В този специален
ден малката зала, в
която се помещава
клубът, бе обзаведена с хладилник с
камера. Заслугата за тази радост
бе на кметицата, която осигури
и табелата за фасадата, и агнето
за трапезата. Празничният ден за
хората с увреждания в Селановци – най-голямото село в България – продължи с веселие, музиплевен

Николинка ДИМИТРОВА

селановци

Галина ГАНОВА

КЛУБ
„Надежда“

ка, добро настроение и истинско
угощение в студентския лагер. По
стар обичай Кръстникът бе посрещнат с пита и печена кокошка,
а той от своя страна подари на
клуба микровълнова фурна, икона и пари.

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ДЕН

Стана традиция да се организират съвместни екскурзии за членовете на Клубовете за хора с увреждания и пенсионери, намиращи се на ул.
„Гренадирска“ в гр.Плевен. За пореден път на 22 май се състоя пътуване
с посока Северозападна България – Мездра и Враца.
В Мездра посетихме 70-вековната крепост Калето. Бяхме изумени от
това което видяхме като исторически паметници, от отношението на
младите хора, които с висок професионализъм се отнасят към работата
си и посетителите. Силно впечатление ни направи фактът, че е осигурен достъп и за хора с увреждания.
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Във Враца целите ни бяха две –
посещението на Регионалния исторически музей и среща с поетесата
Галина Ганова, която познавахме от
страниците на любимото сп. „Кураж“.
В музея ни посрещнаха с внимание
и разбиране. Екскурзоводката изчакваше търпеливо посетителите
и дори даде възможност на хората
с увредено зрение да се докоснат до някои от експонатите за да добият представа за тях. Бяхме очаровани от представените експозиции
между които и Рогозенското съкровище. Излизайки от музея, заредени
с национална гордост, се поразходихме из обновения център на Враца.
Направиха ни силно впечатление обширната пешеходна зона и уредбата й, чистотата, цветята и хубавите хора. С трепет очаквахме срещата
с Галина. В точното време на уреченото място се появи красива млада
жена със слънчево излъчване, слънчева усмивка и завладя всички ни
от първия миг. Виждахме се за първи път, но сякаш бяхме стари познати.
Веднага се убедихме, че не напразно си имаме Фен клуб Галина Ганова.
Срещата ни се състоя при паметника на Христо Ботев и всичко наоколо
– слънчевият ден, бухналата зеленина – беше в унисон със създалото
се настроение. Авторката подари на клуба ни две от прекрасните си
книги, а екземплярите от
сборника разкази „Конят
си знае пътя“ се оказаха
недостатъчни за всички,
които искаха да го имат.
Творчеството на Галя завладява с това, че се разбира и достига до сърцето
и душата на обикновения
човек. А най-уникалното, нещото, което не сме виждали досега, е, че
във всяка своя книжка авторката поставя собственоръчно изработен
книгоразделител със събрани и обработени от нея цветенца. Задължително във всеки разделител присъства и четирилистна детелинка. С
този жест Галя прави още по-въздействащи посланията си към читателите. Дълго се сбогувахме и не ни се искаше да се разделяме, защото ни
владееше чувството за взаимна симпатия. Но и най-хубавите преживявания имат край. Разделихме се с чаровната Галина Ганова с уговорката,
че следващата ни среща ще е в Плевен със съдействието и на НЧ „Пробуда – 1990“ Плевен, което е незаменим наш приятел.
Заредени с много позитивизъм и приятни емоции, приключи един
незабравим ден!
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На 21 и 22 май 2015 г. в София се проведе

РАВНОСМЕТКА

Общо (делегатско)
събрание на СИБ
Събранието
обсъди и прие
“Отчет
за
дейността
на УС на СИБ
за 2014 г.”
и “Доклад за
извършената
работа в СИБ
за
периода
01.01.2014г.
-31.12.2014
г.”; “Отчет за
дейността
на
ЦКРК на СИБ;
“Отчет
за
изпълнението
на Бюджета на
СИБ за 2014 г.”и
“Бюджет на СИБ
за 2015 г.” Извън дневния ред бяха споделeни мнения за
работата на организациите по социални проекти, обмени
се опит на регионално и общинско равнище и се изслушаха
предложенията на членовете (делегатите) за подобряване
социалния статус на хората с увреждания, за преодоляване
на натрупаните негативи в общественото мнение в
годините на финансово-икономическата криза.
Извън дневния ред участниците в общото събрание
бяха информирани от председателя на СИБ г-н Красимир
Коцев за дискусиите в Националния тристранен съвет
за провеждането на реформи в пенсионното и здравно
осигуряване и становището на ръководството на СИБ по
проблемите на хората с увреждания.
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работата на СИБ за периода
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

ПРИНОС ЗА УКРЕПВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Красимир Коцев - председател на СИБ

През отчетната 2014 г. дейността на СИБ беше насочена
към преодоляване на последствията от финансово-икономическата криза, прераснала в политическа и ограничаване на
отрицателното им въздействие върху хората с увреждания.
Продължи хроничният недостиг на финансови ресурси при разработката и изпълнението на социално-значими проекти и
програми, а някои от тях бяха отложени във времето за неопределен срок. Наложиха се ограничения в асортимента и вида на
социалните услуги и помощи, някои социални плащания за хората със специфични потребности останаха на символично равнище. За съжаление и през този период най-уязвимите групи от
населението бяха подложени на обществен и институционален
натиск за натоварване с неадекватна част от тежестите на
кризата и буксуващите реформи. В здравеопазването особено
остро се чувства недостиг на квалифицирани кадри, в т.ч. и при
извършване на медицинската експертиза.
В тези условия акцентът в работата на СИБ беше поставен
върху активното участие в укрепване на гражданското общество и предпазването му от въвличане в политически борби;
задържане спада в доходите на хората със специфични потребности, преодоляване последствията от неблагоприятните климатични условия и осигуряване на качествени социални услуги;
свободен достъп до социалните ресурси на страната и европейските социални фондове; умерен натиск върху местните органи
на властта за преодоляване на архитектурните, транспортните и комуникационни бариери. За съжаление гласът на хората с увреждания и на техните неправителствени организации
се размиваше в общия хор на социалното недоволство поради
липса на единодействие в неправителствения сектор, деформирани интереси и партийни пристрастия. Не се получи очакваният бърз ефект от ратифициране на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания поради фискални ограничения,
наложени от кризата и неадекватните реакции на управляващите и политическата класа. Това се отрази неблагоприятно
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върху изпълнението на мерките в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, които са
от компетенцията на СИБ и другите национално представителни неправителствени организации.
Общо за цялата 2014 г. в системата на организацията бяха
извършени социални услуги и
беше оказана допълнително социална помощ на 608 442 хора с
функционален дефицит. Остойностени по осъвременената Вътрешна наредба на СИБ, услугите и помощите надхвърлиха
5 512 733 лв., като дейностите
бяха финансирани от бюджетната субсидия с общо 617 000 лв.
Към 10.01.2015 г. някои регионални организации отчетоха
дейността си формално или са
обслужили по-малко от 5 000
хора с увреждания (Благоевградски регион, Кърджалийски регион, Силистренски регион, Търговищки регион). За дейността в
Добрички регион няма отчет, поради преустановено колективно
членство в СИБ на РО, регистрирана като самостоятелно юридическо лице по ЗЮЛНЦ. На този
фон се откроява добрата дейност
и регулярна отчетност на регионалните организации в следните
региони: Бургаски, Варненски,
Западен, Пазарджишки, Плевенски, Пловдивски, Разградски,
Смолянски, София град и Софияобласт, всеки от които е обслужил повече от 20 000 нуждаещи
се хора с увреждания. А остойностените услуги, извършени от

всяка регионална организация,
надхвърлят 100 000 лв. В отчетите не се посочва кратността на услуги, ползвани от едно лице през
годината, примерно безплатно
посещение на спортно състезание.
Ръководители, експерти и доброволни сътрудници на СИБ
взеха участие в работата на 32
комисии, конференции, семинари и други форуми на национално, регионално и общинско
равнище, подготвиха и изпратиха 62 писмени мнения по обсъжданите проблеми, а само от името на СИБ и НСИХУ са изпратени
28 предложения за промяна в
нормативната уредба за хората с увреждания. В условията на
неблагоприятна социално-икономическа и политическа среда СИБ действаше в интерес на
всички социално-уязвими групи
от населението, без да допусне
конфронтация на основата на
вид увреждане и придобити преференции за ползване на специфични социални услуги и помощи.
Бюджетната субсидия за 2014
година беше разходвана съгласно Приложение № 2 към чл.2,
ал. 1 на Закона за държавния бюджет /ДВ. бр.8 от 28.01. 2014 г.,
като с 1 лв. бюджетни средства,
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предназначени за СИБ, са финансирани средно остойностени
услуги и помощи приблизително
за 10,00 лв., получени безплатно от 608 442 хора с увреждания
(посочената бройка не отчита
кратността на помощта и услугата за много от бенефициентите).
Разпределението на дейностите по предназначение на годишната субсидия и тяхното изпълнение беше следното:
А. За финансиране на дейностите на СИБ при осъществяване на социални контакти,
извършване на социални услуги и оказване на социална помощ в нишите, освободени от
държавата и общините, антидискриминационни и медийни
прояви, нови услуги и дейности
и други бяха разходвани 1 964
000 лв, като са получили помощ
и услуга 247 252 лица с увреждания, някои от които са били
обслужени повече от един път.
Остойностени, тези безплатни за бенефициентите социални
помощи и услуги надхвърлят сумата от 2 019 597 лв. През 2014
г. от УС на СИБ бяха разгледани
270 молби за отпускане на парични помощи за лечение на съюзни членове, от които 264 бяха
удовлетворени с обща стойност
49 147 лв. Допълнително от УС
на регионалните организации
на СИБ бяха подпомогнати за
здравни нужди и преодоляване последствията от природни
бедствия с 34 910 лв. общо 846
нуждаещи се членове на Съюза
и техните семейства.

Значително място в работата
на СИБ на регионално и национално равнище зае приемането,
комплектоването, обучението
за работа на упълномощени сътрудници на СИБ с новосъздадената Автоматизирана информационна система на АХУ за
изплащането на правоимащите
лица със затруднено придвижване и загубена работоспособност
(степен на увреждане над 90 %)
по чл. 53 от ППЗИХУ. Общо през
миналата година бяха предоставени на 17 417 правоимащи лица
с физически увреждания 846 466
лв. за придружител при посещение в институции. Незадоволителна работа в тази освободена
от държавата специално за неправителствените националнопредставителни
организации
показаха регионалните структури на СИБ в Пазарджик, Сливен,
Търговище, Хасково и Ямбол,
където са обслужени под 300
трудноподвижни лица в регион,
при доказани значително по голям брой нуждаещи се от придружител. Фрапиращ е случаят
с РО Благоевград, където след
проверка от ЦУ и ЦКРК на СИБ се
пристъпи към пекратяване пълномощията на координатора на
СИБ и работата се възложи на новосформираното регионално ръководство. Сравнително добре
се справиха със задачата регионалните организации в Столицата – “Св.София”, Видин, Западен регион, Плевен, Пловдив и
София-област, които обслужиха
повече от 900 правоимащи лица
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от регион. Наложително е вземането на бързи мерки към всяка
проява на недобросъвестно отношение от сътрудници на СИБ
и от самите бенефициенти, при
изпълнението на делегираните
от държавата социални дейности по обслужването на хората с
физически увреждания.
Резултатите са значително подобри там където структурите на
СИБ търсят съдействие за осъществяване на социални инициативи от други неправителствени и търговски сдружения.
Например в Смолянски регион
бяха осъществени благотворителни акции на СИБ съвместно
с Младежката доброволческа
организация “Чисти сърца” към
Катедралния храм “Св. Висарион Смолянски”, осигуриха се дарения от “Нестле България“ АД,
Ротари клуб – Смолян и др. Младежите от Сдружение “С вяра
в доброто” от Горна Оряховица
събраха 700 лв. за подпомагане
на тежко болен член на Общинската организация на СИБ. Добри
резултати дава сътрудничеството между Сдружение на хора с
увреждания “Венетица”- Долна
баня и Самоковското сдружение
на жени с онкологични заболявания, което работи заедно с фондация “Едно от осем”. Особени
грижи за хората с физически увреждания проявяват работниците от “Пътнически превози”
гр. Велико Търново. На новооткритите центрове от семеен тип

в Хасково, които приеха 24 деца
в неравностойно социално положение, Ротари клуб в града
дари компютри за обучение на
възпитаниците. Дружеството на
СИБ от столичния район “Младост” изпрати на бедстващите
хора с увреждания от гр. Мизия
хранителни продукти, закупени
и с дарения от своите членове.
В Пазарджик деца с увреждания
се състезаваха по риболов с риболовни принадлежности, получени чрез дарения. Над 290 лица
с увреждания от община Шумен
бяха подпомогнати и обслужени
по проекта “Шанс за по-добър
живот”. По проект за подкрепа
на деинституционализация на
социални институции на стойност 1 088 123 лв. във Велинград
се изградиха два функционално
свързани обекта за настаняване
на повече от 30 ползватели и се
осигуриха 15 работни места за
социалната услуга. Отвори врати комплекс за соц;иални услуги
в бившия дом “Майка и дете” в
Монтана.
През 2014 г. от структурите
на СИБ в общините и регионите
бяха направени 417 предложения за реконструкция и адаптация на обекти, от които са изградени 98 парапети и перила, 43
рампи, 16 приспособени за хора
с увреждания санитарни възла, други 104 обекта предстои
да бъдат завършени през тази
година. В Столична община, в
Бургас, Пловдив и Русе се реали-
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зират мащабни проекти по преустройство на транспортни възли
и магистрали, отговарящи на условията за достъпност, подмяна
на подвижния състав на обществения транспорт с нископодов и
др. По-голямо внимание следва
да се обръща на третокласната и
общинска пътна мрежа. Необходимо е разгръщането на национална кампания за промяна в
общественото мнение и за подобряване мобилността на хората
с увреждания, за ограничаване
рушенето и безразборното ползване на новоизградени обекти и
съоръжения, предназначени за
достъп от хората с увреждания.
Последните природни бедствия
показват отсъствие на грижа за
малките населени места и за
обгрижването на малкото възрастни хора по принцип с тежки
увреждания, които живеят в изолация. Необходимо е неправителственият сектор да предизвика специално обсъждане на този
проблем и вземане на неотложни мерки от местните, областните и централната власти.
През периода са оказани информационно-консултантски
услуги в направленията на социалното подпомагане на близо
150 000 хора със специфични потребности, като много от хората
са ползвали една услуга повече
от един път. Голям е ръстът на информационно-консултантските
услуги, направени от СИБ за неорганизирани хора с увреждания
(слухови, зрителни, ментални и
др.) в малките населени места,

в които другите неправителствени организации нямат изградени
структури. Не е преодолян уклонът на държавно равнище за
въвеждане на “доходни” критерии за ползвателите на социални
услуги и помощи, на което пригласят някои неправителствени
сдружения в частна полза и работодателски организации. Целесъобразно е такива критерии
да се прилагат при разработването на проекти и програми, но
само за специфични групи от бенефициенти.
Б. За подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски,
организационни, административно-правни, транспортни и други
услуги, в т. ч. за обучение, квалификация и преквалификация
и увеличаване на административния капацитет на кадрите и
структурите на организацията
и други видове дейности през
годината бяха предвидени и
разходвани 135 280 лв. от бюджетната субсидия. Извършените дейности обхванаха 243 951
лица с увреждания, като остойностените услуги в това направление достигнаха 1 469 625 лв.
Във формите за обучение,
квалификация и преквалификация бяха включени 2 950 съюзни члена, а чрез колективните и
индивидуални консултации броят им надхвърли 47 123 души. В
рамките на приключилия Проект
за трансгранично регионално
сътрудничество през 2014 г. се
проведоха 4 заключителни реги-
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онални срещи с 84 участника, на
които се предоставиха информационно-методически материали
за проблемите на равнопоставеността в страните от Европейския съюз и у нас. Обобщиха се
положителните нагласи в различните общности от граничните региони. За реализацията на
проекта значителна роля изиграха регионалните организации на
СИБ от Видин, Русе, Благоевград,
Западен регион, Смолян, Хасково и Кърджали. Експерти на СИБ
участваха в работни групи за промени в извършването на медицинската експертиза; за промени
в пенсионното законодателство;
за допълнение на наредбите на
47 общини за паркиране на МПС;
за извършване на търговска дейност – амбулантна търговия; на
условията за обществен превоз
на пътници и товари; за възлагане на обществени поръчки и др.
Чрез организационните форми за социален контакт над 2
200 души с увреждания получиха информация и консултация по
повод предстоящото им освидетелстване и преосвидетелстване от органите на медицинската експертиза. Бяха направени
разяснения пред випускници от
средните училища – младежи и
девойки с увреждания за облекченията при кандидатстване във
ВУЗ и по време на следването.
Организациите са придвижили
и съдействали за решаването на
28 конкретни проблеми по дос-

тъпността в учебни заведения.
Консултирани бяха 1615 хора с
увреждания по повод на пенсионирането им и за възможностите за преизчисляване на отпуснатите инвалидни пенсии. Добра
е организацията на информационните и консултантски услуги
в регионите София-град, Пловдив, Пазарджик, Шумен, Плевен,
Габрово, Ловеч, Монтана, Бургас,
София-област, Смолян и др.
Продължи традицията за провеждане на работни срещи с
представители на общински и областни социални и здравни служби, бюра по труда по конкретни
проблеми и проекти на хората с
увреждания, като за 2014 г. общо
са проведени 103 такива работни
срещи. Успешно приключи проектът “Да дадем шанс на учениците със специфични образователни потребности за качествено
образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо
развитие”. Центърът за социална
рехабилитация и интеграция на
хора с физически увреждания
при РО на СИБ в Шумен продължи да обслужва месечно по 26
души с индивидуални занимания в кръжоци, спортни занятия,
компютърно и езиково обучение,
и др. Дневният център за деца с
увреждания в Кърджали през
миналата година е обслужил 88
деца и юноши, а Дневен център
за възрастни хора с увреждания
в Разград е обслужил общо 106
хора с увреждания. Интересни са
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инициативите на “Арт-ателие” в
Кюстендил и “Арт-клуб” в София
за организиране културния живот на хората с увреждания. РО
на СИБ-Габрово организира за
хората с увреждания “Празник
на кратуната в с. Гостилица. Центърът за услуги в домашна среда
на община Трявна е предоставил
почасови услуги на повече от 60
човека с увреждания за 12 месеца. В клуба на инвалидите в
Ловеч продължи работата в изнесената приемна на Бюрото по
труда, където веднъж месечно
се оказваше помощ за трудова
реализация на хора с увреждания, които търсят работа. В студентската трудова борса в София
се организира среща на студенти
с увреждания и техните бъдещи
работодатели.
През 2014 г. продължи работата за електронизация на
информационните и консултантски услуги в структурите на СИБ.
Акцентът се постави върху ползването на електронна поща и интернет-услуги от възрастни членове на СИБ. Обучението беше
съобразено с възможностите и
особеностите на слушателите,
като постепенно надхвърли битовото равнище. Особени грижи
се положиха за реализацията на
доброволните сътрудници в държавните и общински социални
сегменти чрез пазара на труда,
предимно в по-малките общини.
Все още, обаче, резултатите са
незначителни, поради липса на
доброволни сътрудници на трудоспособна възраст в структури-

те на СИБ. Към 31.12.2014 г. от 39
888 редовно отчетени члена на
СИБ само 853 упражняват правото си на труд по трудов договор,
което показва обективно мотивите за членство в съюза и деформира същината на организационните дейности. Неблагоприятно въздействие по този въпрос
оказа отлагането на въвеждане
на “Електронно правителство”.
В. За допълване на дейностите за социална интеграция и
реализация на социалнозначими проекти, разкриване на нови
работни места, масови дейности, подпомагане на спортни,
културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи
равнопоставеността на хората
с физически увреждания и др.
през 2014 г. бяха разходвани
145 500 лв. бюджетни средства,
с които бяха обслужени повече
от 17 485 лица с увреждания с
остойностени услуги за 600 612
лв.
Броят на ползвателите на услугите в този сегмент включва само
участниците в дадено мероприятие - състезатели, изпълнители
и организатори, като в числото
не се включва публиката, която
е предимно от хора в медикосоциален риск. А именно тези масови прояви са най-прекият път
за извеждане на хората с увреждания от изолацията, в която са
поставени. Не са отчетени разходите на партниращите организации и общини в съвместните
мероприятия, което деформира
картината за ефективността на
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вложените бюджетни средства.
Осигуряването на равни възможности за спорт, отдих туризъм и
участие в културния живот на
хората с увреждания изисква
значителни усилия, нестандартни умения, знания и подход от
кадрите в структурите на Съюза.
При подготовката на националните и регионалните прояви през
2014 г. повече от 185 състава за
художествена самодейност са
имали публични прояви, с което се мултиплицира ефекта от
дейността им. На европейското
първенство по лека атлетика за
спортисти с увреждания в Суонзи
– Великобритания българските
състезатели се класираха на 11то място от 32 участващи страни,
като спечелиха 2 златни 1 сребърен и 2 бронзови медала. Певческата група “Морска палитра”
на Клуб “Зора” от Бургас участва
в градските тържества, просветени на годишнината от рождението на Христо Ботев. Вокална
група “Детелина” към Основна
организация на СИБ в Разград отбеляза своята 5-та годишнина с
концерт в Читалище “Развитие”.
Кукленият театър “Иван Димов”
от Хасково изнесе благотворително представление за деца
със специфични потребности от
Дневен център “Марина”. Над 2
000 самодейци участваха в VІІІ-я
многожанров фестивал на хора с
увреждания в кв.“Църква” на община Перник.
СИБ оказа съдействие на 208

лица с увреждания за започване на самостоятелен бизнес,
наемане на търговски обекти и
за получаване на безлихвени и
нисколихвени кредити по проект “Гаранционен фонд “Микрокредитиране”. Консултирани и
информирани бяха 74 работодатели и 2 115 работника и служители относно правата на хората с увреждания при работа
в обичайна среда за защита от
уволнение, за данъчни облекчения, за достъпна работна среда
и др. Проведоха се 2 работни
срещи с експерти и ръководители от БТПП и АИКБ, продължи
партньорството с КНСБ, БТПП и
НС на работодателите. Подобри
се сътрудничеството на СИБ с
Института за социално международно сътрудничество. За трети
път Пловдив беше домакин на
Европейския форум на социалните предприятия и кооперации
на хора с увреждания с участието
на 10 български фирми от общо
представени 82.
Общо през 2014 г. в структурите
на СИБ бяха реализирани 27 проекта от национално, регионално
и местно значение с повече от 2
870 участника, съвместно с общините и други неправителствени
организации или самостоятелно.
Така например, в областите Сливен и Ямбол бяха реализирани
общо 6 проекта по програмата
за самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.
Приключи работата по Проек-
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та “Изграждане на партньорска
трансгранична мрежа от центрове за равнопоставеност на хора
с увреждания” в партньорство
с Асоциация Дуивен – Румъния
на обща стойност 217 659 евро.
При реализацията на проектите
отново се проявяват някои слабости, като включване на едни и
същи хора с увреждания от едно
населено място в реализацията
на повече от един проект в едно
и също време, и др. Нужно е информационното обслужване на
проектите да бъде отворено за
по-широк кръг млади хора.
Г. За допълване на средствата, предназначени за социална
интеграция и интеграция чрез
социални контакти, организационно-масови дейности, дейности в национални и международни организации, за международна дейност, контакти и
социални издания, транспортни, пътни разходи, нови услуги,
усвояване на добри практики и
др. бяха усвоени 139 820 лв. бюджетна субсидия, а общо дейностите са обхванали повече от
99 754 лица с увреждания, на
които са оказани услуги, остойностени за 1 422 899 лв.
В края на 2014 г. СИБ обхваща в структурите си общо 39 888
члена-физически лица с увреждания и техни представители,
разпределени в 26 регионални
(областни), 173 основни (общински и районни) организации, 119
бр. съставни дружества в общинските и районните организации,
70 бр. самостоятелни дружества

в общините. Заедно с колективните членове и асоциираните
структури Съюзът обхваща повече от 71 000 члена, като организационното му присъствие е в
195 общини. В Добрички регион
само Общинската организация в
Тервел има статут на структура на
СИБ. Възстановена е Кюстендилската РО (чиито структури влизаха в състава на “Западната” РО).
Организациите по места ползват
базата на 272 клуба, от които
174 съвместно с други неправителствени организации, предимно клубове на пенсионери,
информационно-консултантски
и рехабилитационни центрове.
Липсват единни критерии за материалната база на социалните
услуги, поради което се ползват
масово непригодени помещения, без възможност за ремонт и
адаптация към нуждите на обявената дейност. Назряла е необходимостта от възстановяване
на статута на социална услуга за
клубната дейност в системата на
териториалните поделения на
Агенцията за социално подпомагане. Необходимо е да започне
изграждане на съвременна база
за социалните услуги в общините
според броя и особеностите на
ползвателите, което ще освободи средства от безкрайните козметични ремонти и саниране на
стари и амортизирани сгради и
помещения. През годината приключи ремонтът и обновяването на клубната база и информационно-консултантския център в
гр. Пловдив, извършен със сред-
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ства на РО и ОО на СИБ, с което
стана привлекателно място за
дейност и контакти на младите
хора от организацията.
През 2014 г. броят на информационно-консултантските и рехабилитационни центрове за хора
с увреждания се увеличи с 8 и
достигна 93 броя, но близо половината изпълняват функции само
на клубове, поради изключването им от системата за социални
услуги на МТСП. Целта на много
общини и местни структури на
неправителствени организации е
да защитят субсидии за издръжка на клубната дейност, която е
важен елемент от рехабилитационния процес чрез социални
контакти. Дневният център за
деца и възрастни с увреждания
“Марина” в Хасково увеличи
броя на услугите за 38 деца и 24
пълнолетни. На Дневния център
за възрастни в Димитровград е
извършен мащабен ремонт по
Програма “Красива България”. В
Попово започна изграждането на
Център за настаняване от семеен
тип по проект “Осигуряване на
ефективна социална структура
в община Попово”. В Поморие
стартира изграждане на Център
за настаняване от семеен тип за
14 деца с увреждания.
Набира скорост изграждането
на система в СИБ за пряка и обратна връзка с организационните структурите в страната. Всяко
тримесечие в ЦУ се получават
обобщени отчети за работата на

регионалните и общински структури и за острите проблеми в социалното обслужване на хората
с увреждания. Качеството на отчетите е незадоволително, някои
организации въобще не изпълняват задържението си. Ежемесечно до всички структури на
СИБ се изпраща Информационен
бюлетин с информация за промените н нормативната уредба,
за обявени проекти и предстоящи събития, съобщения от организационен характер, въпроси
на международното сътрудничество. Продължават да издават
регионални
информационни
бюлетини организациите на СИБ
във Варна, Пловдив и Габрово.
Новият формат и списването на
изданието на СИБ-списание “Кураж” спомогнаха за неговото
обогатяване и разнообразяване,
като важна съставка на връзката
с членовете и симпатизантите на
Съюза. В новооткритата рубрика “Имам думата”, свързана с
25-годишния юбилей на СИБ, се
публикуваха мнения и анализи
на ръководни кадри на организацията и ветерани. Списанието
вече излиза във формат 40 страници. Настъпи прелом в работата
със сътрудниците, като броят на
активните дописници и кореспонденти надхвърли 50, тематиката се обогати и разнообрази.
Излезе от печат Литературен алманах “Кураж” с произведения
на хора с увреждания, отпечатани във вестник и списание “Ку-
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раж”. Акценти в работата през
2014 г. бяха темите за социалния
статус на хората с увреждания,
приближаване на социалните услуги до потребителите и разширяване на социалните контакти в
рехабилитационните процеси за
хората с увреждания.
От ЦУ е изпратен писмен отговор на 377 запитвания и жалби
на хора с увреждания, съдържащи средно около 3.2 въпроса
във всяко запитване (жалба). В
централния и местния печат и в
електронните медии беше инициирано публикуването на повече от 210 материала, в т.ч. са
проведени 14 журналистически
разследвания.
През 2014 г. продължи активното сътрудничество на СИБ с
международните организации,
на които съюзът е редовен член –
Европейският форум на хората с
увреждания (EDF), член на борда
на директорите на който е председателят на СИБ; Световната организация на хората с увреждания (DPI); Европейската мрежа за
независим живот (ENEL); Световната асоциация на хората с увреждания (IDA); Международна
неправителствена организация

(FIMITIK). На крупни межденародни прояви бяха изнесени 2
доклада, 3 съобщения, 2 изказвания и са отправени 2 запитвания от нашите представители на
форумите. Ръководството на СИБ
даде своя принос в създаването
и прилагането на “Пакт за социалните и обществени услуги за
хората с увреждания”. През годината СИБ се придържаше към
строг режим на икономии, в момента организацията няма забавени финансови плащания към
международните организации.
Постепенно се преодолява застоя в работата за превръщането
на СИБ в регионален водещ фактор в международното сътрудничество на организациите на
хората с увреждания, като се поставя акцент върху изграждането
на Балканска федерация, включваща 11 национално признати
организации на хората с увреждания. До този момент съгласие
са дали само организациите от
Хърватска, Словения, Сърбия и
Румъния. Предстои да се направят точни разчети за ресурсното
обезпечаване на учредителния
форум и бъдещата дейност на
Федерацията.

През 2015 г. СИБ трябва да разшири своите позиции в областите на трудовата заетост и социалната защита на хората
с увреждания в нишите, открили се в процеса на излизане от
финансово-икономическата криза.
Важна задача е пренастройване на съюзната работа към проблемите на младите хора с увреждания и привличането им за
редовни членове на СИБ. Това ще позволи на организацията да
разполага с по-голям административен капацитет и да затвърди ролята си на партньор и коректив на държавните струк-
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тури. Стои отворен въпросът за
самофинансиране на основните
дейности на съюза, което ще позволи провеждането на относително самостоятелна социална
политика.
По-решително трябва да звучи
гласът на хората с увреждания
при усвояване на националните и
европейските социални фондове за
реализацията на атрактивни социални проекти и програми.
Необходимо е по-остро да се реагира на опитите за омаловажаване или игнориране на някои от
критериите за национално представителство, с което се отваря
път за достъп до форуми на гражданското общество на самозвани
и комерсиални неправителствени
организации, обслужващи политически, корпоративни или частни интереси.
СИБ трябва да положи повече
усилия за преодоляване на апатията и дистанциране от обществените процеси на хората с трайни
увреждания, причинени от ниския
социален статус и липсата на видима перспектива за личен просперитет.
Належащ е цялостен
преглед на нормативната
уредба за хората с увреждания, освобождаване от
анахронизмите, натрупани за четвъртвековното демократично развитие на страната, при
творческо прилагане на
европейския опит у нас.
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Когато работим, даваме всичко от себе си,
когато празнуваме - всички сме заедно!
Общинската организация на СИБ в Златица - област Ботевград - е с традиции, които през годините са се утвърдили.
Защото, когато работим, даваме всичко от себе си, а когато
празнуваме-отново сме всички! Помагаме си взаимно, решаваме проблемите си заедно и сме сплотени и истински! Телата ни
може и да не са напълно свободни, пред тях може да има прегради, но в сърцата и душите ни цари спокойствие и свобода!
Затова и нашите празници са прекрасни – заедно се веселим и
така ще бъде винаги!
Така беше и на 17 март тази година, когато празнувахаме
три в едно...
На 17 март 1991 г. е създадено
дружеството на СИБ в Златица.
Първият председател е Георги
Иванов, а негов заместник – Захари Ананиев. Впоследствие дружеството прерастава в организация и с годините все повече се
утвърждава. Сега членовете са
200 души, председател от 2006 г.
е Петранка Цакова, която се зае с
много амбиция да разшири и обогати дейността на „Клуб Здравец”,
в който членуват хора от Златица,
с. Църквище, с. Карлиево и с. Петрич.
Провеждат се редовно срещи
с колеги от други организации
– като тази, например през 2010

г.с представители на организацията от Своге с председател Илия
Вачев, на която присъства и тога-

вашният кмет на общината. Много интересна бе и срещата ни с
поетесата Надежда Захариева
през лятото на 2013 г.
Неотдавна отчетохме работата
си за 2014 година. Управителният
съвет е провеждал редовно своите заседания и е организирал
общото събрание. Приети са 17
нови членове. Има и напуснали –
онези, които считат, че нямат никакви облаги от това членство...
Планът за 2014 година е изпълнен, само една екскурзия не е
проведена. А през лятото на 2014
г. колеги от Своге ни върнаха визитата. Отново бе обменен опит и
бяха набелязани нови съвместни
инициативи. Нашите гости също
бяха уважени от кмета на Златица
г-жа Магдалена Иванова, която ги
поздрави сърдечно.
По покана на ръководство на
ОО на СИБ в Берковица ръководството на златишката организация гостува на своите колеги.
Споделени бяха постиженията и
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Когато работим, даваме всичко...
трудностите на двете организации. После разагледахме Берковица.
През септември м.г. се проведе среща между ръководството
на нашата организация с новия
Изпълнителен директор на „Арубис” - България г-н Тим Курт – едни
от нашите спонсори. Благодарност изказвме и на тях, и на другите ни спонсори - община Златица,
ПК „Златица -91”, ОО на БСП и на
личните дарители Никола Николов, Георги Бояджиев и Магдалена
Иванова. Без подкрепата им много от нашите инициативи нямаше
да се осъществят. Като, например,
честването на Международния
ден на хората с увреждания през

Петя. Бяхме поздравени от групата за стари градски песни „Златен
блян” с ръководител Койка Алексиева. Гости на тържеството ни
бяха г-н Димо Тодоров – зам. кмет
на община Златица, който прочете поздравителен адрес от името
на кмета г-жа Иванова. Получихме
много цветя и подаръци за нашия
клуб. Поздравителни адреси получихме и от
„Арубис”, от
пенсионерския
к луб,
от г-жа
Коста-

миналата година. Това
стана в
рестор а н т
„Средногорие” с тържествен
обяд, на който присъстваха 92-ма
души. За доброто настроение се
погрижи диджеят на расторанта

динка Медарова, от нашите приятели от „Средногорски славей”
– Пирдоп – вички поздравления
бяха изпълнени с много топлина,
добри пожелания и придружени с
цветя и подаръци.
Проведени бяха и три предизборни срещи с кандидати за народни представители от различни партии – изслушахме техните
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идеи, задавахме въпроси, получихме обещания...
Разбира се, има какво още да се
желае в нашата работа, а и нови
идеи възникват непрекъснато.
Специална благодарност изказваме на Анета Балова, на Розета
Кулинова, на Стоянка Балова и на
Недка Антонова за осъществяването на организационната дейност. Но хората трубва да показват и грешките на ръководството,
право в очите и смело!
След отчетното събърание
веднага започна подготовката за
тройния ни празник. И на 17 март
2015 година в ОО на СИБ в Златица бе отбелязан Денят на жената,
рожденият ден на нашата организация, създадена преди 24 години и, разбира се, настъпването на

пролетта. Тържеството ни беше
отново в ресторант „Средногорие” – дойдоха 83-ма души, наши
членове и гости. Бяхме поздравени от кмета г-жа Иванова, от зам.
кмета г-н Тодоров, от Тома Найденов. А г-н Георги Бояджиев ни подари принтер и ни пожела здраве
и успехи. Поздравления получихме и от малката Александра Бачева, и от нашия колега Борис Гечев.
А празници ще има още много, защото в сърцата и душите ни
цари спокойствие и свобода!

Материала подготвиха
Петранка Цакова председател на общинската
организация на СИБ
и Динка Божинова - домакин
на Клуб „Здравец“

Изградено е дружество на СИБ в град глоджево
Светломир КИРОВ
В читалището в град Глоджево се проведе учредително
събрание за изграждане дружество на СИБ. На него присъстваха 32-мата членове на
инициативния
комитет.
Гост на събранието беше Радослав Няголов - председател и
координатор на Регионалната
организация на СИБ в Разград.
Той информира присъстващите за целите и задачите на
СИБ, като най-голямата и авторитетна организация на хората с увреждания в България,
както и с основните положения
в Устава на СИБ.

Учредителите бяха запознати в подробности и с бъдещата дейност на организацията.
Новото дружество получи
името „Надежда“. За председател на ИБ бе избран Мехмед
Хюсмен Хюсеин, а за председател на КРК - Айше Али Юсуф.
Дружеството на инвалидите в град Глоджево, който административно се намира в
община Ветово, област Русе,
ще бъде съставна част от
общинската организация на
СИБ в Кубрат и от Регионалната организация в Разград.
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Марияна ДОНЧЕВА

Липсва чуваемост за проблемите
на хората с увреждания
Нашите проблеми не се разбират и не се решават. Няма
чуваемост за нуждите на хората с увреждания, бяха категорични представителите на петте общински организации, които дойдоха на отчетното събрание на регионалната структура на СИБ в Ловеч в края на април. И като
говореха за липса и на чувствителност към техните проблеми имаха предвид местна власт, правителство, парламент и дори тяхната организация – СИБ.
Централният клуб на инвалидите в Ловеч за поредна година
ги посрещна с течащ покрив и те
бяха принудени да заобикалят
кофите, които събират водата в
помещението. А от общината за
пореден път бяха обещали да направят ремонт.
„Общинските и регионалната
организации имат висок авторитет и се ползват с доверието не
само на своите членове, но и на
всички хора с увреждания. Защото предлагаме услуги и консултации на всеки, който ни потърси”,
посочи в отчета председателят
на РО на СИБ Иван Лазаров. Във
всички структури през 2014 г. са
оказани услуги и помощ на повече от 3500 човека. Остойностени
по вътрешните правила на СИБ,
те надхвърлят 60 хил. лв. Отделно

от тях са услугите по приемане на
документи за целева помощ по
чл. 53 от ППЗИХУ, а от тази година
вече ще се приемат и молби-декларации на деца.
„Партнираме си с редица институции на местно ниво за повишаване качеството на живот,
квалификацията и преди всичко
самочувствието на хората със
специфични потребности. За
съжаление много често като отида в някоя община по даден
проблем ми отговарят, че няма
пари. Имаме свои позиции и ги
отстояваме, а доколко ги зачитат,
е друг въпрос. Но продължаваме
да бъдем настоятелни и да се „борим”, защото от нас зависи решаването на проблемите на голяма
група хора в неравностойно положение”, каза още Иван Лазаров.
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Той отчете богат съюзен живот
на клубовете през миналата година – туристическа и опознавателна дейност, културни, спортни и
социални прояви, партньорства
със сродни организации от страната. След като изслушаха отчета
представителите на общинските
организации направиха препоръки за по-активна дейност в посока
интеграция на младите хора с увреждания и съдействие за намиране на работа.
„Почти същата препоръка отправихме и миналата година.
СИБ като цяло и отделните организации не правят почти нищо
за младите хора с увреждания”,
каза Даниела Кънева от Троян.
Тя поясни, че никого не критикува, защото самата тя опитва да
помогне на младежи в града си
и по-често без успех. „Отговарят
ми: То за здравите няма работа,
че за болните ли...Ние в България
сме принудени да се оправдаваме, че сме болни, докато в Европа не е така. Наскоро се върнах
от Германия, където нещата са на
другия полюс – хората с увреждания имат гарантирани права. И
това е начин на мислене и живот
и за всички останали. Много сме
различни с Германия, но можем
да вземем отделни положителни
неща, които работят и да ги приложим у нас. На национално ниво
СИБ трябва да има инициативи за
младите хора, а ние по места ще
работим за тяхното реализиране”,
предлага Даниела. Тя и колегите
й споделиха, че работодателите
трудно наемат хора с увреждания

Невена Антонова показа ортопедичните си обувки, които
е поръчала само за 29 лв. /на
фирма „Дайхман”/ Те са много
удобни и ги носи вече три години. За обувки на други фирми
държавата дава 440 лв., с такива като нейните могат да се
купят за много хора...
и в това отношение има тотална
дискриминация. И ако назначат
служител, който има решение на
ТЕЛК, при първия удобен случай
го освобождават.
„Законът за интеграция на хората с увреждания има редица
слабости”, посочи общинският
председател Невена Антонова от
Луковит и разказа, че три пъти е
изпращала свои становища за отпусканите помощни средства до
Народното събрание. В тях предлага решения, които могат да облекчат процедурите и да спестят
пари на бюджета.
„В Министерството на труда
и социалната политика вече ме
познават по гласа”, разказа тя за
скорошен телефонен разговор, в
който настоявала за промяна на
условията за закупуване на лек
автомобил от човек с уврежда-
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Липсва чуваемост ... тяло на СИБ, а защо не и неговият
ния, защото изискванията са неизпълними. Никой обаче не взема под внимание практичните й
предложения. Невена даде пример с обувките, за които се дават
440 лв., а потребителите ги получават в сметките си и ги харчат
не по предназначение. Слухови
апарати и инвалидни колички се
отпускат и на хора, които нямат
крайна нужда от тях. Според нея
социалните работници трябва да
проверяват намясто дали състоянието на болния изисква помощното средство. В повечето случаи
с протоколите се отпуска целият
набор от средства и дистрибуторите печелят за доставката. По
този начин се източват държавни
средства, категорична е Невена.
Да не говорим, че обикновено помощните средства стигат до нуждаещия се късно, когато неговото
състояние е фатално влошено.
Интеграционните добавки не са
променяни вече 26 години, не са
достатъчни и средствата за балнеолечение, подкрепиха я колегите й. Те бяха категорични, че със
своята политика държавата не
помага, а продължава да уврежда
здравето им. Защото в комисиите
на НС и в МТСП невинаги включват хора с увреждания, които найдобре познават проблемите.
Участниците в общото събрание поискаха СИБ да участва поактивно в обществения живот и да
присъства по-често със свои позиции в медиите. „Добре би било
представител на управителното

председател, да участват в отчетните събрания в отделните региони. И представители на местната
власт трябва да присъстват, за да
чуят нашите проблеми”, посочи
Ганка Ангелова от Троян. Тя заяви,
че винаги е много настоятелна и
има отлични отношения с общината в планинския град, същото
казаха и представителите от Угърчин. Така е обаче само в тези
два общински центъра, а там и
бизнесът помага на хората с увреждания. В останалите общини
нещата са твърде различни, а в
Тетевен няма дори клуб и инвалидите ползват помещение заедно с
пенсионерите в града, стана ясно
на събранието.
„Всяка година на отчетните
събрания констатираме едни и
същи проблеми, защото не участват хората, от които зависи тяхното решаване, каза и председателят на общинската организация
в Ловеч Станка Банчева.
Присъстващите
обсъждаха
дали да се организира среща с
председателя на СИБ Красимир
Коцев, но не на националния форум, където обстановката е официална и контактите не са ползотворни. Според тях е нужна една
отворена среща, където да се поставят най-горещите проблеми и
да се търсят решения. Оказа се,
че информационният бюлетин на
СИБ идва в организациите по места със закъснение. Така те не научават навреме за възможностите
да се включат в различни проекти, от които имат голяма нужда.
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С П Р А В О Ч Н И К

И!
благотворителен базар
ИИТ
събра Помощ за двумесечни ПОМОГН
текущи разходи на тежко
Болен колега
Базарът се организира в навечерието на 24-ти
май от студенти и преподаватели на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
в подкрепа на Денимир Велчев, който е завършил „Приложна лингвистика английски с японски“ през 2007 година. Негови колеги и приятели
събраха над 2200 лв. през трите дни на благотворителната инициатива „ПоДАРИ за 24-и май“. С тези средства могат да се покрият текущи разходи за 2 месеца, съпътстващи заболяването
на Денимир, но за лечението му са необходими 83 000 евро на
месец.
Организатори на базара бяха магистратура „Литература и култура“ и специалност „Приложна лингвистика“. Около каузата се
обединиха студенти и преподаватели от Филологически факултет, Факултет по изобразително изкуство, издателства, артисти,
дизайнери, илюстратори. С дарение на книги и картина се включи и проф. д.п.н. Пламен Легкоступ. С тази инициатива университетът показа отново своята подкрепа за Денимир, който има
разностранни таланти: през 2003 г. печели националния конкурс
по ораторско майсторство на английски език, през 2009 г. печели
конкурса „Новелови награди“, също така името му е включено в
книгата „Бележитите габровци за XX век“. Денимир е и един от
първите комици в България, които правят stand-up comedy. Занимавал се е професионално и с преподаване.
В началото на 2009 година Денимир е диагностициран със злокачествено образувание в черния дроб с разсейки. В момента
възможностите за лечение в България са изчерпани. Единствена възможност дава офертата на една от клиниките в Германия,
клиника Hallwang, срещу 83 000 евро за първия месец. Tекущите
разходи възлизат на над 1200 лв. на месец.
Всеки, който има желание, може да помогне и като дари по
сметката на Денимир в ОББ:
IBAN: BG22UBBS80021007872930
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: Денимир Николаев Велчев
Повече информация за Денимир може да се намери в групата
„В помощ на Денимир / Help Denimir” във Фейсбук.
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Един несретник
ни потърси,
Представи се...

ПОМОГН

И!
ИИТ

Екатерина ХРИСТОВА
Казва се Веселин Христов и има детска
церебрална парализа. Роден е през 1984 г. в
Шумен, но родителите му го изоставили – не
можели да се грижат за него с вродения му
недъг. Отраснал е по домове за сираци в различни краища на страната. Откакто е навършил пълнолетие, обаче, обикаля различни
градове, живее където намери, храни се, ако
има с какво.
В Търговище дошъл наскоро. Около седмица припознал чакалнята на ЖП-гарата за
свой дом – там спял, там търсел и остатъци
от нечия закуска или се примолвал на заведенията за бързо хранене наоколо за парче хляб. Молел и хората там за някоя стотинка, колкото да преживява. Но не това е
най-голямата му болка. От няколко години
има и проблеми със зрението. Стига дотам,
че почти не вижда. Тогава съдбата, навярно,
го отвежда в Стара Загора и го среща с д-р
Иванова, специалист офталмолог. Тя безвъзмездно оперира лявото му
око, но днес се налага да се извърши операция и на дясното. Според
младия мъж, интервенцията щяла да струва около 1 600 лв. Пари, които
той няма, а и няма откъде да намери. Затова молбата му, беше да напишем, за да се намерят добри хора, които да му помогнат – кой с колкото
може. За да вижда.
Към момента Веско няма постоянен адрес, знае, че има баща във
Велики Преслав, но той не му помага, получава единствено пенсия за
инвалидност от 127 лв. Ако желаете да помогнете на младия мъж, потърсете го или внесете някой лев в сметката му. Той ще е благодарен, а
както сам каза в разговора – ще споменавам на Бог за всички добри
хора, да им праща здраве и да им помага, както те помагат на немощните.
Веселин Николов Христов има разкрита за дарения банкова
сметка № BG55 DEMJ 9240 1000 1491 08 в Dbank: KL – 018562. Подарили му и предплатени телефонни карти с номера: 0886 631 485
и 0896 19 06 95, ако желаете да се свържете лично с него.
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План за действие на
ВЕСТИ
България за прилагане
на Конвенцията за правата
на хората с увреждания (2015 – 2020 г.)
Планът бе приет от Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания в Правец на заседание,
ръководено от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров.
В Плана са посочени оперативни конкретни цели, дейности, източници на финансиране,
срокове за изпълнение, очаквани
резултати и др. Той включва дейности, които не са реализирани в
периода на действие на предходния план (2013 – 2014 г.), както и
мерки, съдържащи предложения за нормативни изменения.
Осем са стратегическите цели,
които са заложени в плана. Те са
свързани с определяне на отговорни органи за координиране
и мониторинг на прилагането на
Конвенцията за правата на хората
с увреждания на ООН, формиране на експертна група за координиране изпълнението на Плана,
както и извършване на промени в
нормативната уредба въз основа
на вече приетите концепции. Във
фокус ще бъде изготвянето на дългосрочна национална стратегия за
хората с увреждания в контекста
на разпоредбите на Конвенцията
за правата на хората с увреждания.
Финансирането на Плана ще се
осъществява в рамките на държавния бюджет и други източници.
Заседанието се реализира по

Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което
никой не може да ти отнеме“ на
Министерството на труда и социалната политика по Програма
ПРОГРЕС на Европейския съюз.
Дейностите по проекта са насочени към прилагането на националната политика за интеграция на
хората с увреждания, укрепване
на капацитета на служителите от
правосъдната система, лекари и
медицински специалисти, учители и педагогически персонал, служители на местната, областната и
централната администрация, които имат отношение по разглежданата проблематика. Проектът цели
да информира работодателите, хората с увреждания и професионалистите, които работят с тях за икономическите и социални ползи на
политиката на равни възможности.
По проекта ще се отпечата Конвенцията за правата на хората с
увреждания на ООН в достъпен
формат за хора със зрителни и интелектуални затруднения и Наръчник с добри практики и заснемане
на филм, озаглавен „Възможна ли
е промяната?“.
Целта е да се променят обществените нагласи спрямо хората с увреждания. Експертите на заседанието проучиха и популяризират
опита на страните с водещи практики в тази област.

32
áðîé 7
юли 2015
НОВО: BG05M90PO001-2.002
«НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ»

ВЕСТИ

Процедурата е вече с два срока за кандидатстване:
до 10 юли 2015 г., 23,59 часа; до 06 януари 2016 г. 23,59 часа
o
Министерството на труда и социалната политика в качеството си
на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „Независим живот”
с Конкретни бенефициенти общините и районите на общини в Р България.
Целта на процедурата е: Подобряване качеството на живот и на достъпа
до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности,
включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците
от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията
има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар
на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата
процедура е 150 000 000 лв.

С решения на Министерския съвет от 08.05. 2015 г. се подновява за срок от 3 години статутът на национално представителни организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
(НСИХУ) при Министерския съвет, както следва:
- с Решение № 302 – Съюз на инвалидите в България;
- с Решение № 303 – Българска асоциация “Диабет”;
- с Решение № 304 –“Асоциация на родители на деца с увредено зрениение”;
- с Решение № 305 – “Асоциация на родители на деца с увреден слух”;
- с Решение № 306 – Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите”;
Софийското метро е победител в конкурса за достъпна
градска среда, който се провежда под патронажа на Генералния
секретар на Съвета на Европа г-н Торнбьорн Ягланд и президента на
Френската република г-н Франсоа Оланд. Софийският метрополитен
има осигурен достъп за хора с увреждания, като на всичките метростанции има асансьори, а в новоизградените 27 станции са осигурени
минимум по два входа с асансьори. Високото отличие беше връчено на
зам.кмета на София г-жа Албена Атанасова на специална церемония в
Париж, състояла се на 19.05. 2015 г. (б.р. Поставяме въпроса пред контролните органи за ползването на съоръженията само от хора с увреждания, бременни жени, майки с деца и възрастни граждани).
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Агенцията на хората с увреждания (АХУ) уведомява заинтересованите физически и юридически лица, че регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания е безплатна,
съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ),
както вписването в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. При констатирани нередности се обръщайте писмено към ръководството на АХУ или към ръководството на
неправителствената организация на и за хора с увреждания, на която
предприятието (кооперацията) е колективен член.
Стъпки за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни технически средства и приспособления, съгласно чл. 40 ал. 1 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания:
Стъпка 1. НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар до оторизирана лекарска комисия /ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида
на заболяването.
Стъпка 2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на МЕДИЦИНСКИ ПРОКОЛ.
- за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от
специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ)
на областна МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/
ТЕЛК/НЕЛК.
- за антидекубитални дюшеци и възглавници: Медицински протокол
от специализирана ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център
(ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.
Стъпка 3. Медицинският протокол се подава заедно с МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеене за закупуване на медицински изделия,
помощни средства и приспособления.
Стъпка 4. До 17 дни ще Ви бъде издадена ЗАПОВЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА
СОЦИАЛНА ПОМОЩ, като от ДСП до края на следващия месец ще Ви изплатят сумата в брой или по Ваша банкова сметка/по избор/.
ВАЖНО!!! След издаден Медицински протокол от ЛКК - можете да
закупите веднага медицинското изделие със собствени средства, като
полагащата Ви се сума (до лимита на помощта от ДСП) ще Ви бъде възстановена в кратки срокове от Социалната служба срещу представяне
на издадените Ви от лицензирана фирма фактура и приемо-предавателен протокол.
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Преустройство на автомобили
По 10-12 автомобила годишно се пригаждат за използване от шофьори
с физически увреждания. Това съобщиха от „ВИП Плюс Медикотехническа лаборатория“, която е единствената компания в България, лицензирана от Агенцията за хората с увреждания да прави такива преустройства. Цената е между 600 и 1 200 лв., като до този праг разходите могат да
се финансират от Агенцията за социално подпомагане (АСП).
На практика всеки автомобил може да бъде пригоден за шофиране
от инвалиди, казва 47-годишният Стефан Тенев, който съчетава работата на протезист и автомонтьор в лабораторията на „ВИП Плюс“ в Стара
Загора. Той пояснява, че е препоръчително преди преустройството скоростната кутия на колата да се смени с автоматична, ако не е поставена такава производствено. Възможните преустройства са над 20, като
се правят различни комбинации. За да може автомобилът да се управлява от човек с ампутация, с протези или просто с намалена подвижност на краката, най-често се налага изграждането на лостови системи,
с помощта на които газта и спирачката се прeхвърлят на волана. Друго
преустройство е свързано с поставянето на специална въртяща топка
на волана за по-лесно управление при проблем с ръцете. Може да се
смени мястото на лоста за мигачите, да се разширяват и повдигат педалите на автомобила, да се удължи скоростният лост и др. Възможно
е да бъдат монтирани и различни помощни устройства и принадлежности, като например предпазител върху педала на газта или устройство за освобождаване и застопоряване на ръчната спирачка. Техническите промени отнемат между 1 и 3 дни, а гаранцията е 12 месеца.
Стефан Тенев е единственият специалист у нас, който лицензирано се занимава с преустройство на автомобили за шофиране от хора с увреждания. Прави това вече повече от 17 години и казва, че няма готова схема
за преустройство - всичко е напълно индивидуално, съобразно нуждите
на шофьора. При него идват хора от цяла България, преустройвал е автомобили дори за Италия. Всеки автомобил преминава през комисия на
„Технотест“, за да се потвърди готовността на автомобила за движение и
управление след преустройството. До момента Стефан е работил по над
400 коли и досега няма върнат автомобил за корекции.

Контакт с нас
Телефони
+ 359 (2) 8565038
+ 359 887 925 725
+ 359 879 888 466

Електронна поща
info@vipplus-mtl.com
sales@vipplus-mtl.com
office@vipplus-mtl.com
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С въдица и с усмивка
ЕДИН РАЗЛИЧЕН ДЕН

Нена БИВОЛАРСКА
Състезанието „Един различен ден“ се провежда от 8
години в Пазарджик. Досега - само в нашия град, никъде в
страната няма подобна благородна инициатива. На 10 май
бе поредното му издание в Пазарджик
В уникалната за страната инициатива участваха 30 деца на различна възраст, като за първи път победители станаха само момичета.
Златния медал спечели Радка Попова, уловила най-едрата риба,
с тегло 2, 265 кг. Среброто взе Тинка Николова с улов от 1, 760
кг. На трето място се класира Алекс Тодорова, която успя да
улови риба за 1, 470 кг.
„Един различен ден” е
единственото по рода си
състезание в България, в
което участват деца с увреждания и има изцяло
благотворителен характер. Негов организатор
е Наско Бояджийски,
запален риболовец-любител. През 2007 година
предлага идеята си за организиране на спортната
проява на приятели и съмишленици по хоби от риболовните форуми в Интернет. Получава подкрепа, разбиране и съдействие.
От началото преди осем години до момента, Комплекс „Черно
море” край Бошулско шосе е традиционен домакин на състезанието. Комплексът разполага със собствен зарибен водоем, където
участниците ловят риба сред природата. Организацията и провеждането на състезанието са изцяло дарителски. Чрез спонсори всяко дете получава въдица, стръв и захранка. Доброволци
от риболовните форуми от цялата страна пътуват на собствени
разноски до Пазарджик, за да са треньори на участниците. До
всяко дете на състезанието има риболовец, който показва как
се държи въдицата, слага стръвта и оказва помощ на детето. Инициативата има изцяло благотворителен характер, няма вход за
участие на децата, няма такси за ползване на водоема, никой от
организаторите не получава заплащане за участието и труда си.
След края на спортния риболов всеки състезател получава въди-
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С въдица и...
цата си като подарък, награда, тениска и грамота. Тази година най-малкият участник
- Явор Георгиев, бе само на
шест, а най-големият – Радка
Попова, на 28. Почти половината от децата са момичета.
Контактите между децата и
треньорите през годините
са прераснали в приятелства, които те поддържат
по интернет. За малчуганите
това е едно незабравимо изживяване, в което те се чувстват специални и имат възможност да бъдат реално интегрирани сред връстници
и съмишленици - заявяват родители на децата с увреждания. Немалка
част от семействата нямат възможността да ги заведат на излет сред
природата и състезанието за тях е незабравимо преживяване. Зеленината и контактът с природата се отразява благотворно на подрастващите с оглед на здравния им статус и специфични потребности. Транспортът им до водоема се осигурява от сдружение ЕГИДА.
Наградите, купите и медалите са осигурени от 6 фирми. Никой
не получава пари на ръка, спонсорите изработват безвъзмездно отличията. За първи път тази година съпричастни към благотворителната инициатива са ловците и риболовците от пазарджишкото Ловно-рибарско дружество” Сокол 1893”. Те осигуриха
лакомства за младите си колеги по хоби на стойност 200 лева, като
парите са събрани чрез лични дарения на членовете на дружеството.
В организацията и оперативната работа по подготовката се включиха за първи път и тийнейджъри от Възпитателното училище-интернат
„Ангел Узунов” в Ракитово. Седемте момчета сами изявиха желание да
участват като доброволци - заяви възпитателят им Иван Ковачев. За
тях това е алтернатива, чрез която се чувстват полезни на другите, а
целта на приобщаването им от организаторите на ”Един различен ден”
е възпитание чрез личен труд. Интернатът прави всяка година летни
лагери по риболов и плуване край язовир Батак. Доброволците дадоха
своя принос децата с увреждания да изживеят наистина един различен
ден, като подготвиха местата на всеки участник, раздадоха номерата
на състезателите, рибарски столчета и минерална вода. И като на истинско състезание обективността бе гарантирана от съдиите Марко
Попов и Деян Марков. Двамата провериха и притеглиха всяка риба, за
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да излъчат победителите. Марко е от Пловдив, Деян от София, партнират на Наско Бояджийски от първото състезание преди осем години.
„Целта ни е да дарим радост и усмивки на детските лица – коментират
съдиите, запалени по този спорт от деца. Риболовците сме по-различни
хора. С усет за съпричастност и приобщаване на другите към любимия
ни спорт, по-контактни, по-организирани”- споделя Марко Попов. Според него и останалите участници в организацията, човек може да направи всичко, стига да има желанието и мотивацията.

А първото издание на риболовното състезание извън
Пазарджик се проведе на 23.05.2015г. на «Рибката» край Пловдив
с подкрепата на»Филстар», «Стефанов мотърс», «2Р България»,
«Яни Мар Карп»
Участниците бяха 25 от сдруженията «Протягам ти ръка» и «Паралелен свят». Времето беше прекрасно за риболов - Почти всяко дете успя
да хване риба, победителката отвя всички, но за другите две призови
места се водеше битка до последно. Всички се забавляваха, включително родителите, ръководителите и доброволците треньори. Емоциите
не могат да се опишат, снимките дават бледа представа само, трябва
да си там, трябва да си част от «Един различен ден» за да усетиш и
почувстваш. Ние от сдружение «Един различен ден» сме много щастливи от съботният ден и безкрайно благодарни на всички помогнали
този ден да е наистина специален. Доказахме, че можем, доказахме,
че е възможно «Един различен ден» да се случи и извън Пазарджик,
въпреки недоверието, въпреки че не ни взимат насериозно. Масово
не се вяра, че тези деца могат, че тези деца ще хванат риба. И те го правят дори по добре от много риболовци с дълъг стаж. Масово се гледа
на риболова като на нещо незначително, като нещо непрестижно от
държавата и обществото. Примери много, ние просто сме един от тях.
Но всеки, който малко повече вникне в идеята в «Един различен ден»
ще види, че това не е просто риболов, а е начин едни деца да повярват,
че и те могат. Затова го правим!
Ще продължим! Пазарджик си е вече традиция, Пловдив също ще
стане. Следващият град е София!

Въпреки трудностите инициаторът на това състезание
Наско Бояджийски не се отказва и намира спонсори от страната.
В началото на тази година той регистрира и едноименно
сдружение с нестопанска цел. То ще подпомага дейности,
свързани със социалната интеграция и личностната реализация
на деца и младежи в неравностойно положение. Съучредители са
организаторите на състезанието, хора с различна професионална
реализация, обединени от идеята да подарят усмивка и
положителна емоция на децата.
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ЗА ХОРА СЪС СИЛЕН ДУХ

Растеше палавото ми братле. Научи се да пише и да чете с много труд
и с родителска строгост. Приеха го в техникум, запозна се със страхотни чуващи момчета, някои от които и до ден днешен са му приятели.
Порасна, разбра, че не му липсват знания, а познания за живота, за обществото, сред което живее; че всеки може да бъде творец, а не само
свидетел на това, което става около него.
“Разбрах, че трябва да разчитам единствено на себе си, а не на
добрата фея, за да станат реалност мечтите ми, да се сбъднат”.
Реши, че трябва да направи нещо – да даде от себе си на живота, защото чувстваше, че със сигурност ще получи от него това, за което мечтае - да стане мим, като Марсел Марсо. Измисляше сценки, показваше
ги вкъщи. Плашеше ме, дори ме разплакваше (нищо, че съм по-голяма)
с внезапния си плач и ме стряскаше със звучния си смях. Оправдаваше
ми се: “Артист съм, како! Нямам слух, но имам талант!”. Смяташе, че за да
получава, трябва и да дава нещо от себе си на хората. Започна да показва тънкостите на пантомимата на децата и младежите с увреден слух...
Времето минаваше. 53 години не изневери на пантомимата. Играл е
с известните мимове, беше в състава на театър “Пантданс” с Николай
Ганчев-Руди, с Николай Сотиров и други артисти.
Сега малкото ми братче е на 60+, но не се отказва от любимото си
изкуство, продължава да го предава на младите. Горд е с това, което
е - човек с достойнство, постигнал всичко с упоритост, търпение и постоянство. Тези качества показа на сцената на “България търси талант”
и чаровният варненския танцьор, пред който се прекланяме. “Ти можеш...” е девизът на Пламен. Това е девизът и на Пони. От тях могат да
вземат пример много млади хора с увреждания. Защото във всеки човек се крие нещо голямо и различно, стига да поиска, ще го открие.
“Животът е прекрасен...”, беше написано и закачено на сцената
по време на изпълнението на Пламен Любенов на финала на шоуто в последния ден на май. Да, прекрасен е, но от нас зависи как
ще го устроим. Във всеки човек, независимо какво му е отнето,
има скрита сила, мощ, възможности. Може да намери мястото
си в живота, да осъществи мечтите си, ако погледне в душата си.
Това направи Пони, това направи и Пламен. Затова постигнаха
мечтите си. Пони стана изключителен пантомимист, известен
извън пределите на страната ни. Пламен, посветил се на мечтата си да танцува, със своя брейк грабна сърцата на публиката
в залата и телевизионните зрителите и стана победил в шоуто
- спечели титлата “Талант на България”.
П.П. Написах това с обич и уважение за 53-та годишнина на брат
ми като пантомимист и за рождения му ден!
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Съставила Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО: 1. Известна наша изпълнителка на народни песни. 4. Голямо питейно и увеселително заведение. 5. Герой на К. Велков
от романа „Село Борово”. 7. Вид доброкачествена зимна ябълка. 9. Италиански физик-теоретик (1909-1965). 10. Съставен основен елемент
на ходовата част на автомобил. 12. Болест по лозята и тютюна. 14. Турска парична единица. 16. Струнен музикален инструмент. 18. Герой на
П.Р.Славейков от поемата „Изворът на Белоногата”. 19. Един от трите основни литературни рода.
ОТВЕСНО: 1. Хищник от рода на кучетата. 2. Село в Пловдивска област, Карловска община. 5. Голям съд за къпане. 4. Жената на П. Яворов.
6.Състояние на пълно безсъзнание. 7. Постоянен естествен водоизточник. 8. Тегло на опаковка. 9. Механично увреждане на кожата и тъканите. 11. Държава в Зап. Африка. 11.Флота, плавателните съдове на една
държава. 13. Очистен от семето памук. 15. Другото име на растението
глухарче. 16. Изсипване, херния. 17. Състезание с автомобили.
ОТГОВОРИ НА
ИГРОСЛОВИЦАТА ОТ бр.6
I. Алов (Александър)
- Вола. 2. Мана - Анам.
3. Трос - Сорт. 4. Каси Исак. 5. Авал - Лава. 6.
Атол - Лота. 7. Пате - Етап.
8. Анев /Кирил/ - Вена. 9.
Арас - Сара. 10. Ирак –
Кари. 11. Томи - Имот.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА
ДОКРАЯ НА ГОДИНАТА ИМА ОЩЕ МНОГО
ВРЕМЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОСЕТИТЕ ВАШИЯ
ПОЩЕНСКИ КЛОН ДО 15-О ЧИСЛО
НА ВСЕКИ МЕСЕЦ И
ДА СИ ОСИГУРИТЕ СПИСАНИЕТО.
КАТАЛОЖЕН НОМЕР 1410.
ЦЕНА ЗА ЕДИН БРОЙ - 0,50 ЛВ.
БРОЕВЕТЕ, КОИТО ВИ ЛИПСВАТ,
ЩЕ ВИ ГИ ИЗПРАТИМ.

СВЕТЪТ ПОМНИ
• 06.08 - 70 г.
от пускането на
атомната бомба над
Хирошима (1945).

посланията на
Майка Тереза

• 27.08 - 105 г. от
рождението на
Майка Тереза (Агнес
Гонджа Бояджиу)
(1910 – 1997),
католическа монахиня
от албански произход,
основателка на
ордена Мисионери на
милосърдието.

1. Най-хубавият ден – днешният! 2. Най-голямата спънка –
страхът! 3. Най-голямата грешка – да паднеш духом! 4. Най-лесното
нещо – да се заблудиш! 5. Коренът на всички злини – егоизмът! 6.
Най-хубавото развлечение – работата! 7. Най-лошото поражение
– отчаянието! 8. Най-добрите учители – децата! 9. Най-първата необходимост – общуването! 10. Най-голямото щастие – да бъдеш
полезен! 11. Най-голямата тайна – смъртта! 12. Най-неприятният
недостиг – лошото настроение! 13. Най-опасният човек – лъжецът!
14. Най-коварното чувство – ненавистта! 15. Найкрасивият подарък – прошката! 16. Най-краткият
път – правилният! 17.
Най-приятното
усещане – вътрешният мир! 18.
Най-добрата защита – усмивката! 19. Най-доброто
лекарство – оптимизмът!
20. Най-доброто удовлетворение – изпълненият дълг! 21. Наймощната сила на света – вярата! 22. Най-стимулиращият дар – надеждата! 23. Единствената реалност – любовта!

