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СТАНОВИЩЕ
на ръководството на СИБ
относно провеждането
на избори за общински
съветници и кметове
Красимир Коцев - Председател на СИБ
Насрочените за 25. 10. 2015 г. избори за местни органи на властта са важен тест за зрелостта на гражданското общество, защото
връзката на избиратели и избранници е пряка, а оценката за дейността на органите на местната власт - реална и осезаема в бита на
всеки гражданин.
Хората с трайни увреждания са особено чувствителни към местните
проблеми и не търпят несъстоятелни оправдания, покровителство на
видими нарушения на закона, корупция, злоупотреби и посегателство
върху имота, здравето, честта и живота на съгражданите и съселяните.
Платформите и предизборните обещания се правят от платени специалисти по поръчка и не са гаранция за решаване на проблемите на населеното място. Но когато пред избирателите застанат личности със своето образование, със своята трудова и обществена биография, с ясен
отчет за свършената и несвършена работа, с откритост на доходите и
съответствие с начина на живот, със своя морал, семейство и приятелско обкръжение, всеки лесно може да направи своя правилен избор.
Избирателят със специфични потребности е взискателен, защото в неговите лични проблеми кристализира отношението на местната власт и
овластените лица към социално уязвимите групи от населението.
Като се позовава на четвърт-вековното партньорство на структурите на СИБ с местните органи на властта, Ръководството на СИБ препоръчва да се направи реална оценка за отношението на кандидатите
за кметове и общински съветници в съответното населено място и община към хората с увреждания и местните структури на гражданското
общество. И на тази основа всеки член на организацията самостоятелно да направи своя мажоритарен избор. Нека да се отчете ролята на
местното самоуправление за привеждане на околната среда в съответствие с европейското и националното законодателство за гарантиране
на свободен достъп за хората с увреждания, за създаване на атмосфера
на нетърпимост към различните форми на дискриминация в сферите
на труда, бита и обществения живот.
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СТАНОВИЩЕ
В хода на предизборната кампания местните структури на СИБ трябва да поставят пред кандидатите актуалните проблеми на хората с увреждания от съответната община (кметство), които са от компетенцията на местната власт. Установените контакти с кандидатите трябва да се
поддържат и след изборите, защото в общинските съвети проблемите
на хората с увреждания са еднакво важни и за управляващото мнозинство, и за опозицията.
Препоръчваме на членовете и симпатизантите на СИБ да се възползват от възможността в някои секции експериментално да се гласува
машинно, като важна стъпка към елиминиране на нарушенията с изборните бюлетини.
При всички случаи е желателно да се гласува, тъй като по този
начин се отстранява възможността за преразпределяне на гласовете на пропорционален принцип.
По въпроса за националния референдум ръководството на СИБ се
въздържа да изрази становище, тъй като на институционално равнище не са изяснени понятията “машинно”, “електронно” и “електронно-дистанционно” гласуване, които се употребяват в медиите като синоними или близки по значение понятия. Не са преценени
възможностите за кибер-атаки и подмяна вота на избирателите. Никой
не е проучил опита на европейските страни, които са експериментирали и са се върнали към гласуване с хартиен носител (бюлетини), освен
Естония.

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В изборите на 25 октомври
2015 г. за местни органи на
властта ще участват 71
партии и 3 коалиции
Регистрираните
инициативни
комитети, партии
и коалиции с позиция
„ДА” на въпроса в
националния
референдум на 25
октомври 2015 г. са 28

Регистрираните
инициативни комитети,
партии и коалиции с позиция
„НЕ" на въпроса в
националния референдум на
25 октомври 2015 г. са 11
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Фестивално, спортно, екскурзионно
и вълнуващо беше нашето лято!

   

Жасмина БАРЪМОВА

враца - кюстендил

В хубав юлски ден 40 души от ООО на СИБ - Враца потеглиха с автобуса на ДАП за един неочаквано красив по природа
и история град на югозападна България. В Кюстендил ни посрещна председателят на РО на СИБ и на общинската организация г-н
Виктор Тодоров, който беше неотлъчно с нас до заминаването ни.
След настаняването в хотел „България” разгледахме забележителностите на града средновековната
църква „Св.Георги”, Историческия
музей и накрая
- техния клуб.
Разказаха ни за
тяхната дейност.
За благодарност
подарихме на г-н
Тодоров иконата
на „Св.Георги –
победоносец”, символ на борбата ни
за живот и оцеляване в това трудно
време. До вечерята имахме време, за
почивка, за разходка и опознаване на
този красив град. Присъствахме и на
Международния фолклорен фестивал, който беше в центъра, до хотела
ни. Добре, че заваля дъжд да ни поразхлади...
На сутринта след закуска, отново заедно с Виктор започнахме
обиколката и на път за художествената галерия на Владимир Димитров – Майстора разгледахме „Дервиш баня” с минералната
вода, Античните терми. Виктор беше уредил навсякъде да има беседа. В галерията също имаше беседа за Майстора, за картините
и краткия живот на великия художоник. Преди тръгването ни за
Враца Виктор ни заведе до парк „Хисарлъка”. Останахме доволни
от видяното и най-вече от отношението на Виктор към нас - това
ще остане завинаги в нашите спомени за посещението ни в Кюстендил.
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ЯМБОЛ - СЛИВЕН

Кръстина АТАНАСОВА

Вече 10 години РО на СИБ
Ямбол провежда среща на своите
организации на манастира «Света Троица» край Тополовград. От
няколко години към нас се присъединиха и колегите от регион Сливен. Целта е хората да се
опознават, да се повеселят и да
обменят опит в организационната дейност. И на 13 юни отново се
събрахме. Присъстваха членове
на организациите в Тополовград,
Ямбол, Сливен, Нова Загора. За
съжаление от Елхово и тази година нямаше представители...
плевен

За четиринадесети пореден път се проведе спортен
празник на плевенската общинска организация на СИБ. Инициатор и организатор, както обикновено, бе Рени Шопова – председател на организацията. Състезаваха
се 136 души, членове в 11 от 15-те
съставни дружества.
Проведе се бягане в три категории: до пенсионна възраст, в пенсионна възраст и ползващи помощ-

Запалихме свещи в църквата
на манастира за здраве и за почит на починалите. Измихме се
със студена манастирска вода,
направихме снимки за спомен.
Проведохме разговори по въпроси, свързани с нашата работа и
консултации, дадени от двамата
председатели на регионите Сливен и Ямбол - Веселин Маринов и
Кръстина Атанасова.
Срещата беше традиционна нареди се богата трапеза, а след
обяда продължихме с песни, вицове и веселие.
Природата тук е запазила дивото в себе си, край реката и по пътя,
по който се върнахме, набрахме
билки за всякакви заболявания.
След дълги пожелания за нови
срещи, но вече на друго място, се
разделихме радостни, отпочинали и научили нови неща за бъдещата ни работа.

Николинка Димитрова
ни технически средства. Имаше и
стрелба в цел съответно за жени и
за мъже. Съдийска бригада, председателствана от г-жа Шопова, с
членове Цветана Кулева, Цецка
Димитрова, Йовка и Любо Драганов, оценяваха резултатите, а на
финала обявиха и отборното класиране: I-во място за д-во „Юнско
въстание“, II-ро - за с. Ясен и III-то
за „Плевен-Център“. Както е редно
за победителите имаше и награди
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– индивидуални и отборни. Отличени бяха и най-младият участник
– на 17 години, и най-възрастният –
ветеран над 80, който
се справи отлично със
стрелбата. Наградният фонд бе осигурен
от бюджета на Плевенската ООО на СИБ.
Рени Шопова сподели задоволството
си от факта, че спортният празник е проведен за първи
път през 2002
година,
когато тя е оглавила д-во „Юнско
въстание“, а когато през 2007
застава начело
и на ООО Плевен, вече е със
значимо участие
в подготовката
и провеждането му. Дългогодишната ѝ дейност
като рехабилитатор ѝ помага много в това начинание. А най-вече я
провокира спортният дух, който тя
носи от младежките си години. Със
заслужена гордост споделя, че е
една от трите основателки на отбора по хандбал-жени в Плевен. Става неузнаваема, връщайки се назад
във времето, когато е била Международен съдия по автомобилизъм
и картинг спорт. От живописните ѝ
разкази просто замирисва на бензин и се чува рева на машините
по пистите. Има звание „Заслужил
съдия“. И досега поддържа контакти с колегите си от онова славно

време, които, както казва, я наричат „живата история“ на картинг
спорта в България. За всеотдайна-

та си работа като
рехабилитатор в
ТПК „Мара Денчева“ - Плевен,
специализирана
за хора с увреждания, а от 1981
г. Рени Шопова е
носител на званието „Отличник на
МНЗ“.
Около Шопова винаги има ред
и дисциплина, както се полага на
„спортен“човек и това е гаранция за доброто осъществяване на
спортни мероприятия, екскурзии и
всичко, с каквото се захване. Нека е
пример за младите в организацията, да се учат на всеотдайност, отговорност и други полезни качества,
които ще са им от полза, но най-вече - да се поддържа традицията на
спортния празник. Защото спортът
за хората с увреждания е една от
най-важните дейности за социализацията и интеграцията им.

8
áðîé 10
октомври 2015

С изключително темпоморие
по, упоритост и стоицизъм Албена Пенева съумя да Желязка ДИМИТРОВА
превземе повече от 3 километра морска шир за по-малко от час и половина. Поредният опит на 55-годишната
поморийка започна като амбициозно
начинание и завърши като още една
спечелена битка срещу лимитите на
времето, пространството и физическите затруднения. В 10.15 часа сутринта Албена стартира прехода си
от източния плаж на Поморие. Част
от помощния екип, който през цялото време я следваше, бе зам.-кметът
Илия Джингов, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. Със
завидна скорост, плувайки по гръб,
Пенева смело преодоляваше вълните
по пътя си до плаж «Буната», където пред смаяните погледи на десетки плажуващи финишира малко след
11.30 часа.Тазгодишното постижение на Албена бе в памет на
ветроходецa Кирил Кабадаиев. В преходите от изминалите три
години той неотлъчно я придружаваше с помощната си лодка, давайки й напътствия и кураж и споделяйки каузата й. Източник на
неизчерпаемата сила на поморийката е желанието й да предизвика
обществото и ясно да заяви – хората с инвалидност не бива да
бъдат подценявани, а следва да получат уважение и адмирации за
своя дух и упорит труд.
През август групата за стари градски песни „Елпида“
при ОО на СИБ - Поморие отбеляза своя 10-годишен юбилей с голям концерт при закриването на
„Седмицата на морето“-09.08.2015
г. с участието на Бони Милчева водещата на предаването „Ако зажалиш“ на телевизия „СКАТ“.
На 28.08.2015 г.групата за стари
градски песни „Елпида“ за 10-ти

път откри Международния фестивал „Сила за живот“, организиран
от Фондация „Пламен Толев“ с
партньорствота на Община Поморие.
На 03.09.2015 г. и 04.09.2015 г.
„Елпида“ участва и в Международния фестивал на хората с увреждания „Несебър без граници“,
организиран от Община Несебър
и гр.Караганда, Република Казах-
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стан. В категория групово
пеене „Елпида” се класира
на второ място и получи
грамота, плакет и музикална уредба.

гулянци

Надя Любенова

На 11 септември гр. Гулянци бе домакин на Четвъртият общински събор на хората с увреждания „История и
бъдеще”, който се провежда под егидата на кмета на община Гулянци
Лъчезар Яков. Инициативата е на ръководството на Общинската основна организация, с идеята съборът да стане традиция и чрез него хората с увреждания да имат възможност да се събират по хубав повод, да
разглеждат красивите кътчета на родния край, да се забавляват. Тази
година съборът включваше молебен за здраве в храма „Св. Георги” в Гулянци, поднасяне на цветя на паметника в центъра на града, програма
в салона на читалището и турнир
по шах.
Официално начало на този
своеобразен празник сложи
председателят на ОО на СИБ Пепа
Владимирова, която поздрави
присъстващите над 100 членове
на дружествата и клубовете по
места и изрази огромната благодарност на хората с увреждания към общинската администрация за
съдействието и помощта, които оказват на членовете на дружествата
по места. Кметът на община Гулянци Лъчезар Яков поздрави присъстващите за борбения им дух и ентусиазмът, с които се
включват в обществения и културния живот и увери,
че и занапред общината ще помага и
подкрепя организа-
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гулянци

Малина МЪГЛОВА
Заплануваната
еднодневна
екскурзия
до Русе осъществихме през

юли.Там разгледахме красивите пясъчни фигури и се снимахме при всяка една от тях.
После посетихме историческите музеи, където се запознахме с дейността на българския
революционен комитет,
с героизма на баба Тонка
и децата й. С интерес
разгледахме новооткрития Еко музей – аквариум. Посетихме музея на
транспорта, където помладите видяха старите локомотиви и вагони.

цията и нейните членове.
Програмата продължи с презентация за община Гулянци
„История и бъдеще”, концерт
на самодейните колективи при
читалището и изява на певческите колективи към дружествата на хората с увреждания
от Гулянци и Шияково, които са
носители на златни и сребърни
медали и други високи отличия
от участието си в различни фестивали и певчески събори.

велико търново
На 1 и 2 август потеглихме на двудневна екскурзия с
посока Пловдив – Златоград.
В Пловдив посетихме античния римски стадион,
където са се провеждали
гладиаторски борби и спортни състезания. Беше ни
прожектиран филм и видяхме основните спортни
дисциплини по хвърляне на
диск и копие, бягане, борба,
стрелба. Имахме определен
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час за Роженската обсерватория, която е най голяма
на Балканския полуостров
и югоизточна Европа. Нощувахме в Златоград и на
сутринта разгледахме красивото градче, посетихме
уникалния
етнографски
комплекс. Пихме и прочутото за Златоград въртяно
кафе. Стигнахме на границата ни с Гърция – в Параклиса „Свети Константин
и Елена” си запалихме свещичка за здраве и продължихме към Тракийското светилище на
Орфей в село Татул. Много неща не успяхме да видим, но госпожа
Донка Панайотова – член на клуба ни - е нашият безплатен
екскурзовод, почти на всички екскурзии тя събира данни и ни запознава в автобуса със забележителностите на непосетените
места, през които минаваме - за което й благодарим.
Доброто ражда добро
чепеларе
УС на ОО на СИБ - Чепеларе с председател Милена Меркова благодари на кмета г-н Тодор Бозуков и зам.кмета г-н Боран Хаджиев за това,
че винаги се отзовават на проблемите на хората с увреждания, въпреки напрегнатото им ежедневие. Те отделиха време, за да се срещнат с
хората, ползващи акумулаторни инвалидни колички, навън, в градската
градинка. Там изслушаха проблемите и болката на всеки един от тях.
Преди това Кирил Кондакчиев и Христо Райчев - член на УС на СИБ, бяха
обиколили, описали и снимали недостъпните места в града. И сега почти
навсякъде има скосени тротоари, улесняващи придвижването на хората
с инвалидни колички.
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А на 26.07. 2015 г. на площад «Олимпийски Надежди» бе проведено състезание по
планинско колоездене, в което взеха участие и хора с увреждания, ползващи акумулаторни и инвалидни колички.

средец

Калинка СТОЙЧЕВА

На 22 и 23 август ОО на СИБ – Средец направи за своите членове екскурзия до забележителни места от нашата родина. Срещнахме се с гостоприемни колеги, научихме много за тяхната работа. Например в Чирпан ни
посрещна Валентина Райкова – председател на ОО на СИБ с много опит и
много отзивчива. Беше с нас през цялото ни гостуване там и ни изпрати до
автобуса. На следващия ден бяхме във Велинград, Батак и Пещера. И там
ни посрещаха председателите на местните организации. И с тях разговаряхме за проблемите си, за трудностите, които срещаме и преодоляваме,
за всичко, което ни интересува. Навсякъде имахме време и за почерпка, за
размяна на подаръци, за малко веселие. Разгледахме и забележителноститте в тези градове, свързани с нашата история. Навръщане на глас споделяхме впечатленията си, а сега
– благодарим! На скъпата Валя
от Чирпан, на Софче от Батак,
на Катя от Велинград, на Мария
от Пещера – за вниманието, за
гостоприемството, за времето,
което ни посветиха! И ние ви
каним, приятели, да ни гостувате в Средец, за да затвъръдим
приятелството си!
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партньорски инициативи заедно сме по-силни!
видин -монтана- берковица
В ранна юлска сутрин 25има ентусиасти от Териториална
организация на слепите във Видин
и придружители потеглиха на екскурзия по маршрут Видин – Монтана – Клисурски манастир – Берковица. Водеше ги председателката

на организацията – Рени Иванова.
Гост на мероприятието бе председателят на ОО и на РО на СИБ - Видин Ваньо Диков. В Монтана към
групата се присъединиха Атанас
Иванов – председателя на РСО –
Монтана и Снежана Атанасова.
Потеглихме към духовната перла
на Северозапада - Клисурския манастир “Св. св. Кирил и Методий”.
Той привлича с интересната си
история, омайната си природа зелени морави, студена и бистра
като сълза вода, сенчести поляни
и вековни зелени дървета. Разположен е в живописна местност в
западната част на Стара планина, в
подножието на връх Тодорини кукли и в близост до курортното градче Вършец и Берковица. В манастира може да се нощува. Наблизо се
намират и редица заведения, ба-

Снежана Атанасова

сейн и кътове за почивка. Пъстървата се лови от собствено риболовно стопанство и сами може да
изберете коя да ви приготвят. На
петдесетина метра от манастира
се намира аязмото. Открито е 2000
г. и водата му се смята за лековита, наричат я „живата
вода”. Над изворчето
се издигат шест прекрасни внушителни
дървета. Легендата
разказва, че по време на Чипровското
възстание оцелелите
въстаници се скрили в манастира
от турците. След като поробителите разкрили скривалището им,
те избягали нагоре в Балкана. Когато турските войници дошли в
манастира, подложили шестимата
монаси на изтезания, но те не разкрили тайната на въстаниците. Озверелите турци завели монасите
извън двора на обителта, изклали
ги и запалили труповете им. На това
място
б л и к н а л
лековит
извор,
н а д
който
израсн а л и
ш е с т
големи
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видин -монтана- берковица
буки. Две от дърветата са от един
корен, тъй като сред монасите
имало двама кръвни братя. Местните хора вярват, че шестимата монаси помагат за изцеряването на
всеки, който пие от техния извор.
В Берковица с нетърпение ни
чакаше Румина Георгиева. Момичето е член на ТО - Монтана и от
няколко години работи по програма за хора с увреждания като уредник в къщата музей „Иван Вазов”.
Бе ни оказана чест като ни допуснаха да влезем в стаята на Вазов
и да поседнем на миндерите. Направихме си и снимки за спомен.
Днес къщата - музей е обявена за
архитектурен и културен паметник
от национално значение.
В етнографския музей на Берковица ни посрещна лично директорът г-н Пешков. Запозна ни с експозициите и ни разказа подробно
за бита и обичаите на хората от Северозападна България. Разказа ни
и за живота на каракачаните, като

част от населението в Берковския
регион. Берковица е била развито
занаятчийско селище главно в производството на грънци и килими.
Разрешиха ни и да се докоснем до
експонатите.

Посетихме и Градската художествена галерия, която се помещава в сградата на някогашното
класно училище „Отец Паисий”.
Горещият ден не ни попречи да
разгледаме дърворезбата, наречена „Дървото на живота“, по разказ на писателя земляк Йордан
Радичков, поставена в градината в
центъра на града. Тя представлява
пластична реализация на дърво,
от чиито клони надничат герои на
Радичков - врабчета, свраки, кучета... Впечатляващи са Часовниковата кула и чешмата, сътворена от
розов мрамор – Малинарката. На
нея са изписани Вазовите слова,
посветени на красивите берковски девойки:
„Чакай моме, стой да зърна
твойте очи сини,
твойта кошница е пълна
с алени малини ……”

Осъществихме среща и с берковската организация на СИБ. Лично
ни посрещна председателят на РО
на СИБ - Монтана
Петър Богданов. В
продължение на
около два часа обменихме опит за
добри практики
и преди тръгване поседнахме на
кафе в центъра на
града.
Късно след обяд потеглихме към
Видин. Разделяйки се, всеки отнесе със себе си веселото настроение и много хубави мигове за
спомен.
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обзор - генерал тошево

Цанка ГЕОРГИЕВА

На 10 септември в Обзор за шеста поредна година се състоя приятелска среща
между клубовете за инвалиди от Обзор и
клуб «Кураж» от Генерал Тошево. „Всички
празници са хубави и нетърпеливо очаквани, но за нас срещите с приятели са
едни от най-хубавите празници. Ето защо
с радост приехме гостите от Генерал Тошево, предприели малка екскурзия до
с. Равадиново, да пренощуват в Обзор” ,
каза каза председателката на обзорци.
«Ние сме отворени хора и контактите,
срещите с хора с увреждания от други сдружения, ни радват и винаги
са добре дошли при нас. Първият вдигнат тост беше за нас, за приятелството, за взаимоотношенията между хората с увреждания от двете
дружества. Приятелство, затвърдено вече в шест взаимни срещи.» На
другия ден малка група от организацията в Обзор, заедно с гостите от
клуб „Кураж“ се отправиха за с. Равадиново. Целта беше посещение на
замъка, изграден в старинен стил и впечатляващ със своята красота.
На 07.09.2015г. Центърът за
обществена подкрепа (ЦОП)
и Общинска организация
на СИБ - гр. Първомай
проведоха съвместна
инициатива, част
от Националната кампания
на СОНИК СТАРТ в подкрепа
на хората с увреждания
„Аз съм тук и мога
да ти бъда приятел“

първомаЙ

Спортен празник „Отвъд ограниченията“ се проведе в
двора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ в Първомай в подкрепа на хората
с увреждания и по повод 10-годишнината от създаването на организацията. В превърналия се в традиция спортен празник участваха и децата от ЦОП, и възрастни от Дома за хора с увреждания в село Езерово,
доброволци и приятели, активни и съпричастни на каузата.
Централно място в спортния празник зае дисциплината, в която
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първомаЙ
хора
с
инвалидни
колички се състезаваха
за майсторство. В нея
се включиха не само
членове
на
съюза
на инвалидите, но и
други,
желаещи
да
покажат разбиране и
съпричастност, отборен
дух и равенството помежду ни.
Участниците в мероприятието
демонстрираха на практика, че
активността,
приятелството,
радостта нямат ограничения,
те намират своето място и се
случват – тук и сега, по всякакъв
начин,
защото
обединени,
преодоляваме препятствията.
Председателят на Клуба на
инвалидите Златка Кирева
връчи наградите
на всички
с ъс тезатели, осмелили
се да се
включат в
надпреварата.
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На 15 август в Тутракан
се проведе VІІ събор на
пенсионерите “Един ден в
дунавския край”. Като истински привърженици на хубавата
българска песен, ние, от вокалната група на клуб „Детелина”,
- Разград, с ръководител Иванка
Петкова, взехме участие в този
празник и като ярко доказателство на приятелското ни отношение към клуба в града-домакин.
На този голям Християнски празник за нас беше истинско удоволствие да застанем за пореден път
на сцената и да се представим достойно, като пълноценни хора.
И както се казва в една сентенция, че всяка втора жена се нарича Мария, то и сред нас всяка
втора се оказа именичка – Мария
Русева, Мария Миланова и Мариела Петкова, които почерпиха
подобаващо за здраве. Въпреки,
че в този личен празничен ден
много бяха оставили близки, приятели, тежки трапези, предпочетоха да присъстват на празника

белене - смолян

В ранната утрин на 11 август членовете на дружество „Диабет” с председател Маргарита
Атанасова, членове на ОО на СИБ с
председател Рени Петкова и техни
съмишленици от Белене се отправиха на път, за да осъществят мечтата - да се докоснат до уникалната
природа на Родопа планина.
За кратка почивка спряхме на Бачковския манастир. Не пропуснах-

тутракан - разград
Елена ЕНЕВА
и да представят достойно името
на клуб „Детелина” – Разград и настроението на всички беше приповдигнато. Няма как иначе да е,
защото във вокалната група цари
приятелство, уважение, истинска
взаимопомощ и силен дух. Не на
последно място – срещнахме се с
наши приятели, усетихме тяхното
силно приятелско рамо, почерпихме се за здраве и си обещахме
нови подобни срещи.
Благодарим ви, приятели, че ви
има. Бъдете здрави!

Маргарита Атанасова,
Рени Петкова

ме възможността да запалим свещичка за здраве и почит на починалите и се отправихме към Смолян.
Там ни посрещнаха с „Добре дошли”
гостоприемни домакини от хотел
„Макрелов”. На следващия ден посетихме Планетариума в центъра
на Смолян. Разгледахме и новопостроения катедрален храм „Св. Висарион Смолянски”. Вълнуваща беше
срещата ни със Захаринка Славчева
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белене - смолян

- председател на РО на СИБ - Смолян, с Петя Николова - координатор за региона и тяхна гостенка от
Гърция. На срещата присъстваха и
представители на всички дружества от община Белене. Обменихме
опит за партньорството ни с местната власт. Разделихме се бързо,
защото трябваше да продължим с
посещение на курорта Пампорово и
връх Снежанка.
Вечерта нашите приятели от
Смолян ни изненадаха приятно
не само с присъствие, а с родопски песни и огромни баници. Г-жа
Славчева поздрави групата с „До-

бре дошли” и с много мили и
топли думи, типично по родопски. В последния ден от нашето пътешествие разгледахме и
центъра.
Да, наистина осъществихме
мечтата си! Щастливи сме и

сме удовлетворени. И за пореден
път изказваме нашата БЛАГОДАРНОСТ към общинското ръководство и кета на Община Белене - г-н
Момчил Спасов, за финансовата
подкрепа и човешкото отношение
към нас.
несебър карагаанда

Пилотно издание
на
Международен
фестивал
„Несебър
без граници“, имащ за
цел да покаже талантите и
възможностите на хората с
увреждания, се проведе в
началото на септември по инициатива и с подкрепа на община Несебър,
Съюза на инвалидите в България (СИБ) и Сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания от Караганда, Република Казахстан. „Чудесна
инициатива, имаща за цел да покаже, че няма хора с ограничени възможности и специфични възможности - те имат своите универсални възможности, особено в областта на изкуството.“ – сподели Минчо Коралски
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– изпълнителен директор на АХУ и председател на журито. Членовете на
журито бяха и диригент и вокален педагог Димитър Йорданов и Пламен
Любенов - победител в „България търси талант“ за 2015 година.
В поздравителната си реч кметът на Община Несебър Николай Димитров призова хотелиерите да помислят за хората с увреждания и подчерта, че общината се е заела с адаптирането на много от културните забележителности, защото един град като Несебър, който е световна ценност,
трябва да бъде достъпен за
всички.
Във фестивала взеха участие членове на сдружения
и клубове за инвалиди от
цялата Бургаска област и
представители на Център за
рехабилитация на хора с увреждания от гр. Караганда
(Казахстан).
Освен с изявите си на сцената, представителите на организацията на
СИБ в Обзор единствени се отличиха и с експозицията си на ръчно изработени уникални предмети, като особен интерес
предизвика красивият гоблен на Лиляна Илчева,
ушит само с една ръка. Специална грамота за
участие от Караганда бе връчена на Цанка Георгиева, две отличия получи Кирил Коев: първа награда за художествено четене и втора награда за
сценично майсторство; поощрителна награда за
художествено творчество бе връчена на Веселина
Балева; „Трите клюкарки“ – сценката на трите артистки Веселина Баева, Сийка Андонова и Цанка
Георгиева, също донесе първа награда за сценично изкуство на участниците от организацията на
СИБ – Обзор.
Животът
може да
се изживее по два начина : първият е все едно, че чудеса не съществуват; вторият е все едно, че
чудесата са навсякъде. Вие решавате как да изживеете живота си!
– каза в речта си Любов Дудченко,
зам.-председател на сдружението
от Казахстан.
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исперих - с. малък поровец
КлубОвете на пенсионерите „Надежда” и „Гергана” и на
инвалидите от град Исперих
организираха веселие в комплекс
„Замъка” в с. Малък Поровец.
Спонсор беше независимят депутат Гюнай Хюсмен. Присъстваха
150 души от Исперих, от общината
и гости от Разград и Кубрат, също и
председателят на РО на СИБ - Разград Радослав Няголов. За доброто
настроение на хората се погрижи
диджей Тишо. А народният представител увери присъстващите, че
ще продължава да работи за подобър живот на хората, ще защитава техните социални интереси.
Сега очакванията на възрастните
хора е да се довърши социалният
дом, където ще се помещават клубовете. Ще бъде изградена и детска площадка.
Г-н Хюсмен наскоро раздаде
тон минерална вода за жителите
кубрат - с. рибарица

Ангел НИКОЛОВ

на с. Китанчево, направи дарение
и за бежански център. Раздал е
помощи и на бедни хора. Разигра
томбола в началото на годината с
награда джип. На него и съпругата
му пенсионерите и инвалидите по-

дариха цветя и погача, а най възрастната жена Тодорка Иванова и
Цветана Иванова – председател
на клуб „Надежда” им пожелаха
здраве и сполуки. По традиция
веселието започна с хороводната
„Бяла роза”. Г-жа Махмуре Хюсмен
поведе хорото. А съпругът й обеща
и други подобни срещи.
Светломир КИРОВ
През лятото продължиха изявите на вокалната
група към клуба на инвалидите «Здравец» в Кубрат с
художествен ръководител Гинка
Денчева. Неотдавна групата участва във фолклорен фестивал в
село Рибарица, община Тетевен.
Журито даде високи оценки на
изпълненията на самодейците.
Положителните емоции, песните и веселието продължиха до
късно вечерта и в Тетевен.
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Участието във
фестивала беше
съчетано и с
туристическа
програма, за
която се беше
погрижил председателят на РО
на СИБ - Разград
Радослав Няголов. Посетени
бяха туристически обекти в Ловеч, Тетевен и Велико Търново. За всичко това спомогнаха община Кубрат, бизнесменът Лютфи Дахилов и
директорът на ОУ «Христо Смирненски» в Кубрат Володя Войков.

ПЛОВДИВ
				

Стефан Стойчев
Калинка Ковачева

11-ия Национален фестивал на художествената самодейност на сляпоглухите се проведе в
една от залите на хотел „Новотел” в Пловдив. Повече от 100
участници от 25 града на страната показаха пред публиката
своя талант и висок дух в изкуството. Петчленното жури с
председател проф. Д-р Светла Станилова – декан на факултет
в АМТИИ - даде своята компетентна оценка и награди найдобре представилите се с медали, парични награди и дипломи.
Всички изпълнители получиха грамоти за участие.
Председателят на НАСГБ г-н Димитър Парапанов при официалното закриване на фестивала изрази своето задоволство
от отличното представяне на участниците. Той изказа също и
благодарност към журито, към всички спомоществуватели, към
Министерството на културата, в лицето на министър Вежди
Рашидов, съорганизатор на фестивала и дарител на паричните награди. Председателят Парапанов пожела на участниците
здраве и много успехи в заниманията им с изкуство. В Съюза на
инвалидите има лозунг „Равни със здравите, но по-силни духом”.
Това напълно се отнася и за сляпо-глухите в България!
Всички наградени участници от тазгодишния фестивал ще
представят България на Световния фестивал за сляпо-глухи,
който ще се проведе през 2016 г. и негов домакин ще е България.
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СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
ТЪРГОВИЩЕ
Вицепремиерът
и
министър на труда и социалната политика Ивайло
Калфин бе на посещение в
Търговишка област на 3 август.
Целта му бе да проследи работа-

та по изпълнението на политиките на министерството в региона.
В Попово министърът се срещна
със служителите в Бюро по труда
и Агенция за социално подпомагане.
По-късно вицепремиерът посети звено „Социални услуги за
възрастни с умствена изостаналост” в с. Медовина и Центъра
за настаняване от семеен тип за
деца с увреждания в Попово. Посещението на г-н Калфин завърши със среща-разговор в залата
на общинския Дом на културата.
По време на срещата Ивайло
Калфин представи на внимание-

Екатерина ХРИСТОВА
то на участниците приоритетните
цели на министерството – общото
равнище на доходите в страната
и пенсионната реформа, младежката заетост, заетостта на трайно
безработни и лица в предпенсионна възраст, социалното включване на
хора с увреждания и
социалното подпомагане на хора в нужда.
Министърът
даде
повече яснота и относно въвеждането на
еднодневните трудови договори, които в
област Търговище към
този момент напредват плавно.
В хода на срещата
министър Калфин отговори и на много въпроси. Един
от най-наболелите бе за услугата
„Личен асистент”. С огромна болка
част от хората в залата споделиха,
че тя неоснователно им е отказана при наличието на 100% инвалидност на техни близки. В резултат на това от нея се възползват
лица, които нямат толкова голяма
потребност.
Министър Калфин даде обещание, че ще назначи необходимите
експертни проверки от страна на
МТСП съвместно с община Попово по този проблем и ако бъдат
констатирани нередности, ще се
вземат необходимите мерки.
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долна баня
На нови социални придобивки вече се радват през това
лято членовете на Сдружението на хората с увреждания
«Венетица» в Долна баня в своя
уютен клуб - съобщи председателката Стоянка Стринска и благодари на

общинската управа
в лицето на кмета
Владимир Джамбазов и председа-

Олга ВЕЛЕВА

Любомир КУЗЕВ
телката на общинския съвет Лиляна
Драганова. Първо изцяло бе ремонтиран санитарният възел в сградата
на клуба. Наскоро за двата прозореца в клуба бяха закупени и поставени и нови красиви щори, с което интериорът стана още по-красив и уютен. Преди време общинската
управа подари и 15 сгъваеми
столове за клуба. А неговата
врата е отворена и през лятото за всеки, желаещ да се разхлади с безалкохолна напитка,
да се подслади или да пийне
чашка кафе или чай на раздумка за това-онова. Не прекъсва
и реализацията на различни
прояви от годишната програма на долнобанската организация на хората с увреждания.
.

ДИМИТРОВГРАД

Единадесет години от създаването си отбеляза в началото на септември действащият в Димитровград Дневен център за деца с увреждания
(ДЦДУ). Тържеството стана повод за равносметка за положените грижи,
любов, и професионализъм в обгрижването на потребителите на социалната
услуга.
Много приятели и гости почетоха годишнината на ДЦДУ, който в момента е с
пълен капацитет от 30 деца. Сред тях бе
Антоанета Шаркова, началник на отдел
“Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” в община Димитровград, както и общинският
съветник Юлиян Семерджиев, който зарадва потребителите с огромна торта.
За доброто настроение на децата се погрижи професионален илюзионист.
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Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” СХЕМА ЗА БФП BG051PO001-5.2.12
„РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА”
ОБЩИНА КУЛА

ПРОЕКТ „ГРИЖИ ЗА
ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”
ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

ДОГОВОР BG051РО001-5.2.12-0067-С0001

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

СТЪКЛЕН ДОМ
ЗА ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО
Валентина КОРДОВА
Ще ни трябва сирене,
яйца, кори, масло, мляко
…, изброява Аврам продуктите, от които ще направят голяма баница за
всички. Замисля се малко и добавя: може и ванилия, за да мирише по-хубаво… Кой с каквото може помага и участва
в налагането на баницата, а щом коричката й се зачерви във фурната,
ароматът на печивото се смеси с мириса на боя в новата къща...
От няколко месеца 20-годишният Аврам живее в третото защитено
жилище в град Кула, а само преди година е бил един от 40-те, отглеждани в ДДУИ „Св. Димитър” в града. Деинституционализацията изпраща
2 момичета и 6 момчета от Дома в нова, светла и просторна сграда в
центъра на Кула. На прекрасните условия за живот в защитеното жилище биха завидели доста деца от социално слаби семейства - 4 спални
със съвременно, красиво и функционално обзавеждане, 2 бани, кухня и
трапезария, просторен хол и кътове за отдих и забавления, голям двор
с беседка, уреди и зеленина. Всъщност мисълта за завист не би трябвало да обзема здравите, макар и бедни деца, защото те имат мама…
Осем изоставени от родителите деца с увреждания обитават новото за-

25
áðîé 10
октомври 2015
щитено жилище, което им предоставя среда, близка до семейната. Родени с увреждания и от непълноценни семейства, орисани от съдбата
да израснат в домове, обитателите на новото защитено жилище в Кула
вече се адаптират към прекрасните условия за живот. Живот в нова,
уютна атмосфера между сродни по съдба приятели и шест грижовни
жени от персонала, които обитателите на защитеното жилище наричат
„МАМО” - такава е равносметката от реализацията на проекта „Грижи
за по- добро бъдеще” в крайграничния град.
„Стъклен дом” наричат потребителите на социалната услуга новото
си жилище не само заради големите прозорци на сградата, предоставила им удобство, светлина и топлина, а и защото вече се учат да опазват
базата като крехък стъклен предмет, за да им е хубаво по-дълго време.
Оптималните условия в среда, близка до семейната и неуморните грижи на назначения специализиран персонал, коренно променят живота
на Аврам, Алберт, Борислав, Васко, Вероника, Данчо, Илия и Цветелина - обитателите на третото поред защитено жилище в Кула. Въпреки
затруднената комуникация заради вродените им увреждания, задоволството им от новия начин на живот блика от неспирните усмивки и
те многократно повтарят „тук е много хубаво”. Нещо повече - когато се
връщат от училище или от занимания в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, те казват: „прибирам се вкъщи”. Тук за 8-те лица с
умствена изостаналост на възраст от 19 до 35 години, се грижат социален работник и психолог, медицинска сестра и трудотерапевти. Съдбата
е предопределила у потребителите на новата социална услуга да липсва конкретна представа за понятието семейство. Затова те обособяват
свое „семейство”, в
което включват и
обгрижващия персонал. Първоначално
изградените
доверителни отношения
прерастват в привързаност, приятелство
и обич, задълженията се превръщат в
забавления, а това
благоприятства
адаптацията и интеграцията на увредените лица към обществото. За
грижите, които неуморно полага персоналът, потребителите на новата
социална услуга се отблагодаряват с признанието, че заедно са „ЕДНО
ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО”.
Реалните резултати от реализацията на проекта са налице: в обстановка, близка до семейната, осем младежи коренно променят живота
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СТЪКЛЕН ДОМ ...
си, а шест души намират трудова заетост. Индивидуалното възпитание
и образование, съобразено с възможностите и потребностите на лицата с увреждания, допринасят за придобиване на самочувствие, формиране на начални познания и умения за самообслужване, а това са
първи стъпки към социализация.
Замяната на институционалната грижа със социална услуга, която
предлага по-добро качество на живот, стана възможна благодарение
на успешната реализация на проекта на Община Кула „Грижи за подобро бъдеще” (договор BG051РО001-5.2.12-0067-С0001), с подкрепата и съдействието на Агенцията за социално подпомагане, по процедурата „Да не изоставяме нито едно дете”, в рамките на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, финасирана от
Европейския съюз и Бюджета на Република България. Общата стойност
на проекта, който се изпълнява за 11 месеца, е 64 511, 72 лева.
Със същата финансова подкрепа на Европейския съюз и Бюджета на
Република България чрез Програмата за развитие на селските райони
сградата бе изградена в периода 2013 -2014 г.
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Кула носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не
може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенция за социално подпомагане.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!

КУБРАТ

Светломир КИРОВ

Кандидатът за кмет на община Кубрат инж. Бюрхан
Исмаилов извърши благороден жест. Той подпомогна със
100 лева - собствени средства, кубратския шахматист
кмс Красимир Стоев, който е член на общинската организация на Съюза на инвалидите в България. Те са дарени за
участие в шахматен турнир - републиканска категория.
Бюрхан Исмаилов, първи от всички кандидати за общински кмет, още в сряда си подаде документите в Общинската избирателна комисия. Той е издигнат от местна коалиция “Време за промяна”.

27
áðîé 10
октомври 2015

видима и невидима сила

НЕЩО МЕ РАЗВЪЛНУВА ОСОБЕНО СИЛНО...
Ходя редовно на всички мероприяИлка Банкова
тия в клуба на инвалидите във Велико
Търново и добих впечатление, че тук
наистина се върши огромна дейност. Най-интересни и запомнящи са екскурзиите до различни дестинации в страната. Аз съм
участвала в 23. Когато се върна от екскурзия, винаги си казвам,
че тази, последната беше най-хубава, най-добре организирана!
Но не, когато отида на следващата, разбирам, че и тя е била такава...
И ето, съвсем пресни са впечатленията ми от посещението ни
в Кюстендил, Сапарева баня, Паничище, Рилските езера, Боровец
и Самоков. Изключително красива е природата на нашата страна. От посетените дестинации всичко много ми хареса, но особено силни са впечатленията и преживяванията ми от Рилските езера...
Защото нещо от това посещение ме
развълнува особено много...
Единият път, който води до езерата, се оказа доста труден, но въпреки това всички, които тръгнахме,
успяхме да достигнем до първото
езеро. Разбира се, най-младите и
най-упоритите стигнаха докрая и
покориха езерния връх. Всички се
възхитихме на решителността и волята на нашата ръководителка Йотка Вълева, която успя да преодолее
трудния терен и да достигне до
първото езеро.
Никога няма да забравя и връщането ни от похода. Долу на хижата ни чакаше Станислав Добрев,
съпругът на Йотка. Той, в продължение на 5 часа, е стоял на
площадката пред хижата да чака съпругата си, притеснявал се
е за нея, защото нейните телефони са останали в него. Когато се
върнахме, двамата се прегънаха толкова силно и останаха дълго
така. Тя - с пламтящи бузи от умора, но доволна, че е успяла да
се справи с трудния преход, той - зачервен от студения вятър и
дългото чакане, но горд, че неговото момиче е победило. Никой
не остана равнодушен на тази сцена. В очите на всички се появиха сълзи от умиление. Тогава ние разбрахме, че тези млади хора
имат много силен дух!
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От 28 до 30 юли
2015 г. в курортния
център
„Орлови
скали” на село Бели
Искър, разположено в подножието
на
величествената
Рила
планина,
се събраха
повече
от
20 мъже и
жени. Оттук тръгват
маршрутите
към връх Мусала,
курортите Боровец,
Мальовица и Седемте рилски езера, затова гостите изпитаха преклонение
пред красотата на
природните
забележителности, но
повече от тях бяха с
различни заболявания, имаше и хора в
инвалидни колички, придружавани
от асистенти. Поводът на лятната среща беше семинар
с духовни упражнения под наслов:
„Израстване в християнството” – размишления по актуални теми за хора,
лишени от някои
обичайни
сетива
или лична свобода
в делничния живот.

УПОВАНИЕТО
Мариана Еклесия

Организатор на семинара беше софийският дневен център за хора с увреждания
„Усърдие”. Основан със съдействието на Католическата църква в България, центърът
се нарича така, за да докаже на своите
членове, че в немощната плът има силен дух, който чрез вяра и усърдна проява на воля човек може да намери в себе
си скрити духовни съкровища, а така да
надмогне телесната слабост. Водещ в семинара беше католическият монах и свещенослужител отец Кшиштов. С проникновено чувство на вяра във всемогъщия Бог,
с различни примери от своята практика,
включваща анализи и поредица от беседи,
на присъстващите се предлагаха методики
за влияние върху душата и нейното освобождаване от негативни състояния.
Основните ключове за постигане на успех в духовното израстване, са: осъзнаване
на своите далечни и близки прегрешения;
разкаяние за тях и желание за реална промяна към нов духовен живот; прошка към
хората, извършили прегрешения към нас;
упование в Божията подкрепа за успешно изминаване на новия път; отричане от
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влиянието на невидимите зли поднебесни сили, които рушат физическото и психическо здраве; благодарност към Бога и хората
за помощта при освобождаването от всички тежнения. Специално
внимание беше отделено на страха, който често безпокои мислите на хора с увреждания, като ги кара да се чувстват несигурни в
утрешния ден или заплашени от нови болести, лишения, скръб, самота. Освобождаването от страховете и от чувството за непълноценност става чрез животворящия дух вътре във всеки човек. Този
дух управлява вътрешния живот и носи праведност, мир, радост,
удовлетворение от преживяното, без значение какви трудности
или изпитания преживяваме в момента. Вътрешният живот на духа
е много по-важен от външния, безпокоящия ни живот. Следователно във вътрешното емоционално изцеление е силата, която ни носи
наслада, удовлетворение и радост: „Затова ние не се обезсърчаваме;
но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се
подновява. Защото нашата кратковременна лека скръб произвежда все повече една изобилна вечна слава за нас, които не гледаме на
видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а
невидимите – вечни.” В тези стихове на Четвърта глава от посланието на апостол Павел до жителите на Коринт, е скрито упованието за
невидимата мощ на духа.

Всеки човек е изложен
на мимолетни скърби,
а много страдащи още
от най-ранна възраст
са преживели емоционални болки, които за
времето си са изглеждали непоносими. Но Бог,
Който познава нашето
крехко естество, обещава на вярващите в Него: „Никак няма да те
оставя и няма да те забравя; няма да се откажа от теб, нито ще те
оставя без подкрепата Си!” /Послание на апостол Павел до Евреите,
гл. 13, стих 5/
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УПОВАНИЕТО
По време на молитвените срещи и
беседите всеки от
присъстващите получаваше насърчение за онова, което
е необходимо за негова поука.
Красивата градина в двора на комплекса, уюта, ароматите от близките планински поляни, създаваха
неподражаемо чувство, че преживяваме мигове в земния планински рай, които искаме да споделим с наши ближни. За тях членове
на „Усърдие” разказаха откровено и непринудено:
Росица Пеева: (в инвалидна количка, заболяване множествена склероза) - Още с пристигането ни магическият пейзаж в района
на Бели Искър отвори сърцето ми за духовните занимания. Достъпният, неканоничен изказ на проповедника отец Кшиштов успя да ме
докосне и да пробуди неочаквани дълбини на съзнанието ми. Този
начин на неговите мисли беше разбираем за всички нас и. Макар че
сутринта на втория ден получих временен пристъп на болестта, в
следобедната сесия силата на неговото слово ме накара да забравя състоянието си на страдание. Душата ми се изпълни с топлота и
сила, които искам да предам на всички хора в моето положение.
Стоян Господинов, 63 годишен /незрящ/: - Тук почувствах Божието присъствие чрез хората, които бяха до мен. Те ми помагаха
и ме съпътстваха в различни мероприятия на престоя. Вълнуващо
събитие беше разходката по екологическата пътека на парка на три
километра от селото. Тя включва осем моста над река Бели Искър,
преминаването по тях, както и движение по самата пътека, провираща се между камъни, дънери и вода. За мен това преживяване с
преодоляване на препятствията ще остане незабравимо. Благодаря
на всички, които ми вдъхнаха вяра, че ще се справя и ми помогнаха
да измина маршрута докрай.
Станислав Иванов, 44 годишен: /хронични заболявания/ - В
софийския клуб „Усърдие” съм повече от десет години. Тук ме привлякоха срещите и духовните беседи с отец Благовест Вангелов от
Католическата църква. На семинара в Бели Искър присъствах с удоволствие, защото разумът и Светия Дух са водачи в живота ми.
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Изпаднал в крайна мизерия и
захапан от куп болести, Стоян
Рабаджийски от пазарджишкото
село Елшица е готов да продаде
бъбрека си. Само допреди няколко
месеца 63-годишният мъж нямаше
никакви средства за живеене.
От февруари получава инвалидна
пенсия от 200 лева.

Мъка...

Нена БИВОЛАРСКА
В здравното му досие вече
фигурират 8 диагнози. Сред тях
са хронична обструктивна белодробна болест, хронично белодробно сърце, артрит, подагра, глаукома, съдово-мозъчно
заболяване, уголемена простата, а отскоро - и тумор на пикочния мехур. За най-евтините
лекарства давал поне 100 лева.
«Срам не срам, моля за оцеляването си. Живея на ръба.
Не съм се женил, нямам деца,
за което никой не ми е виновен. Близките ми починаха. Но
се разболях и се сблъсквам с
ужасяващо бездушие от институциите към бедните и болни
хора...»
Две жени са му помогнали досега, никой друг не се трогнал.
Сблъскал се и с жестокостта
на хора от околните населени
места. Някои започнали да го
подкачат, че чака милостиня.
Досега не е виждал подобно
нещо през живота си. «Хората
не бяха такива, овълчиха се.
Или аз съм остарял. Не знам
кое от двете, но живеем в страшен свят», разсъждава Сто-

ян. Признава, че в тази ситуация няма друг път, освен да се
моли. Другият е самоубийство,
но Библията отрича такъв край
на живота. А Стоян твърди, че
е вярващ човек. Затова решил,
че ако никой не му помогне,
да предприеме друга крайност и да продаде бъбрека си...
Възрастният мъж си спомня
как работил на държавна работа 23 г., 20 пъти бил безвъзмезден кръводарител,10 дни се
трудил доброволно в Стражица
след земетресението през 1986
г., без да помисли за заплащане. Имал всичко, но бил млад.
Сега живее в пълна нищета - в
една стая, грее си вода в тенджера на котлона, понякога и в
кофи. Няма дори баня. В бита
му липса и грам разточителство. Разполага с телевизор,
не смее да си помисли какво
е интернет. Твърди, че не пие
и не пуши, никога не го е правил, но се е сдобил с хронична обструктивна белодоробна
болест. Сигурно съм имал хроничен бронхит, за да ми дойде
на главата. Инак нямам обяс-
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нение, нарежда Стоян. Искал
да лекува простатата си, но в
софийска клиника му сложили
цена 5000 лева за лечение със
зелен лазер. Лекар му казал,
че е необходима операция и
на тумора на пикочния мехур...
Не иска да го снимат. Не иска
никой да го гледа. Достатъчно
хора го познавали, знаели и
за състоянието му. Ако някой
иска да му помогне, за да реши
поне здравните си проблеми,
ето банковата сметка на Стоян:

Мъка...
ЦКБ АД клон Пазарджик
CECBBGSF IBAN BG
62 CECB 9790 1093
7215 00 Стоян Пенков
Рабаджийски
Адресът му е: с.
Елшица п.к. 4538, обл.
Пазарджик,
тел: 0884 670 713

12 КРАТКИ ИЗРЕЧЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ВИ
ОСВОБОДЯТ ОТ ВЕЧНАТА НЕГАТИВНОСТ
Време е да спреш негативните мисли в главата си! Време е да промениш
живота си!
Каквото другите говорят за мен, е
техен проблем, не мой.
Свободен съм да бъда Себе си.
Животът не е перфектен, но със сигурност е прекрасен.
Има и „лоши“ дни, част от играта е.
Дори, когато страдам, има толкова много неща, за които да съм благодарен.
Всяко преживяване е урок, няма „добро“ и „лошо“.
Промяната е горивото на живота.
Да грешиш е първата стъпка към правилните решения.
Нямам нужда да задържам това, което ме дърпа назад.
Драмата и осъждането са отдалечаване от пълното щастие.
Мога да направя света едно пощастливо място.
Моето щастие днес е резултат на
моето мислене.
Източник: bg. checkonline4you. com
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От 01. 09. до 05.09. 2015 г. в Почивна станция
“Тишина” – Приморско на СГБ се проведе

семинар за обучение на актива
на СИБ от цялата страна

С П Р А В О Ч Н И К

под ръководството на Красимир Коцев –
председател на СИБ
Обсъдени бяха актуални теми от организационната
практика на Съюза:
Изложение за дейността на СИБ в съвременната обществена
обстановка – водещ занятието Красимир Коцев - Председател на
СИБ.
Социална дейност в структурите на СИБ, регистриране и отчет – ползвани образци от местните и регионални структури,
примерен наръчник за ценово остойностяване - ръководител на
занятието Мариана Кирчева - касиер-счетоводител;
Международни организации на хората с увреждания, членство и международни контакти на СИБ, преглед на обстановката в Европа и света - водещ на занятието д-р Морфи Скарлатов – гл.
експерт;
Дейност по предоставяне на целева помощ за придружител,
съгласно чл. 53 от ППЗИХУ - водещ занятието Анета Диловска – гл.
експерт;
Организационна дейност в структурите
на
СИБ на отделни равнища:
съставни
и
самостоятелни дружества, основни (общински) организации със съставни
и без съставни структури, регионални организации; ползвани
съюзни образци; норма на представителство за избор на делегати за по-висши общи (делегатски) събрания на СИБ; ред за
провеждане на предстоящата отчетно-изборна камрания в началото на 2016 г. във всички организационни структури на СИБ;
задължителна документация от събранията - водещ занятието
Стоян Манолов - специалист в СИБ.
Извършени проверки от ЦКРК на СИБ, впечатления от състоянието на КРК в организации и дружества, перспективи за дей-
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семинар за обучение...
ността - водещ занятието Георги Георгиев – председател на ЦКРК.
Работа на дописниците на сп. “Кураж”, предстоящата абонаментна
кампания за 2016 г., РО на СИБ - актуализация на адресите - водещ занятието Петя Митева - гл. редактор на сп. “Кураж”.
Информация за състоянието и дейността на регионалните организации на СИБ: РО на СИБ - Ловеч, Иван Лазаров – председател; РО на СИБ
– Силистра, Христо Стойчев – председател; РО на СИБ – Сливен, Веселин
Василев – председател; РО на
СИБ - Видин, Васко Василев член на УС на РО.
След
задълбочено
обсъждане на заседание от 02.09. 2015 г., УС
на СИБ взе решение: считано от 01.02.2016 г., за закриване на контролно-ревизионните комисии в дружествата, в секциите според основното
заболяване и клубовете по интереси на СИБ. Действащите до тази дата
дружествени КРК последно да представят Доклад за своята дейност през
2015 г. пред съответното отчетно-изборно събрание на дружеството през
м. февруари 2016 г., след което отчетно-изборното събрание няма да избира нова КРК на дружеството и неин председател.
На същото заседание УС на СИБ прие решения за подготовката на
предстоящия през 2016 г. VІІІ-и конгрес на СИБ и отчетно-изборната
кампания за него, която ще протече в следните срокове:
- всички съставни дружества да проведат своите общи отчетно-изборни събрания в периода от 01.02. до 22.03. 2016 г; - основните (общински)
организации на СИБ да проведат своите общи (делегатски) отчетно-изборни събрания веднага след приключване на събранията на съставните
структури, но при краен срок на провеждането 10.04. 2016 г.; основните
(общински) организации, които нямат съставни структури да проведат
своите общи (делегатски) отчетно-изборни събрания в периода от 01.02.
най-късно до 30. 03. 2016 г.; - самостоятелните дружества на СИБ (без общински статут) да проведат своите общи отчетно-изборни събрания в периода от 01.02. най-късно до 30.03. 2016 г.; - общите (делегатски) отчетноизборни събрания на регионалните организации на СИБ да се проведат в
градовете-седалища на тези организации в периода от 13.04. най-късно до
20.07.2016 г., по утвмърден от УС на СИБ график.
На заседанието от 02.09. т.г. УС на СИБ определи статут на основна (общинска) организация на СИБ на новоучредената организационна структура на СИБ в гр.Балчик, с председател г-жа Деспина Маринова.
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Пею ПЕЕВ
І. В ДВ. бр. 61/ 11.08. 2015
г. е публикуван Закон за
изменение и допълнение
на Кодекса за социално
осигуряване, приет от НС на
28.07.2015 г., с което се въвеждат някои основни елементи от
пенсионната реформа, за което
беше постигнато предварително
съгласие в Националния съвет
за тристранно сътрудничество.
Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2016 г. се
придобива при навършване на
60 г. и 10 м. от жените и 63 г. и 10
м. от мъжете при осигурителен
стаж от ІІІ-та категория труд 35
г. и 2 м. за жените и 38 г. и 2 м.
за мъжете.
От 31.12.2016 г. възрастта за
пенсиониране се увеличава от
първия ден на всяка следваща календарна година, като за жените
до 31.12.2029 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030
г. с по 3 месеца до достигане на
65-годишна възраст. За мъжете
до 31.12.2017 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца годишно, а
от 01.01.2018 г. с по един месец
годишно до достигане на 65-годишна възраст.
В случай, че лицата нямат право
на пенсия за осигурителен стаж и
възраст, до 31.12.2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 г. и 10 м.
за жените и мъжете, и най-малко
15 г. действителен осигурителен

НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
стаж. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден
на всяка следваща календарна
година с по 2 месеца до достигане на 67 годишна възраст.
От 31.12.2016 г. осигурителният стаж се увеличава от първия
ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 37 години осигурителен
стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете.
Лицата, които са набрали необходимия осигурителен стаж, могат по тяхно желание да се пенсионират една година по-рано от
определената със закона пенсионна възраст, но пенсията се отпуска от датата на подаденото заявление и се изплаща пожизнено
в намален размер с 0.4 % за всеки
календарен месец до навършване на възрастта му по чл. 68 ал.1
от КСО.
С добавената нова точка 5 в
чл. 95, ал.1 се спира пенсията
за инвалидност, когато пенсионерът с трайно увреждане не
спазва предписанието на органите на медицинската експертиза по отношение на противопоказните условия на труд.
(Ръководството на СИБ смята
промяната за неправилна и дискриминационна по отношение
правото на труд на хората с увреждания, които са декларирили
добросъвестно пред работодателя ограниченията за противопоказен труд).
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НАШАТА КОНСУЛТАЦИЯ
След направените промени,
родените след 31.12.1959 г.
осигурени лица могат да избират дали да се осигуряват
само в държавното обществено осигуряване (ДОО) или част
от осигурителните вноски да
се насочат към частен пенсионен фонд. При първия вариант
цялата пенсия ще се изплаща от
НОИ, а при втория – върху определената пенсия, която ще бъде
с около 28 % по-малка, ще се добавя пенсия от натрупаните суми
в частните пенсионни дружества.
С промяната на чл. 139 , ал. 1, т.
2 на КСО се ограничава възможността за еднократно изплащане до 50 % от натрупаните
средства в индивидуалната
партида в универсален пенсионен фонд за лица със загубена работоспособност над 89.99
% (при досегашна степен над
70.99 %), но се отменя ограничението за пожизнено загубена работоспособност. Същата
промяна се отнася и до средствата, натрупани в професионален
пенсионен фонд (чл. 142. ал.1 т. 2
на КСО).
Осигуровката за пенсия ще
нараства с по 1 % годишно през
2017 г. и 2018 г. до достигане на
размер от 19.8%.
За работещите в армията и
МВР от 01.01.2016 г. се въвежда
минимална възраст за пенсиониране 52 г. и 10 м., след което
възрастта ще расте с по 2 м.

годишно, докато достигне 55
г. Задължителният трудов стаж
остава 27 години, като 2/3 от него
трябва да е действително отработен в системата. Предоставя се
възможност на военните и на полицаите да продължат да работят в системите, като получават
едновременно пенсия и заплата.
Учителите придобиват право
на пенсия за осигурителен стаж
и възраст при навършване на
57 г. и 10 м. за жените и 60 г. и
10 м. за мъжете и минимален
учителски стаж 25 г. и 8 м. за
жените и 30 г. и 8 м. за мъжете.
От 31.12. 2016 г. възрастта за пенсия нараства от първия ден на
следващата година, както следва:
- до 31.12. 2029 г. за жените с
по 2 м. за всяка календарна година до достигане на 62 годишна
възраст;
- до 31.12. 2017 г. възрастта за
мъжете нараства с по 2 м. за всяка година, а от 01.01. 2018 г. с по
1 м. до достигане на 62 годишна
възраст.
ІІ. По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход
по чл. 70, ал. 4 от КСО за м. юни
2015 г. е в размер на 714.05 лв и
служи за изчисляване на индивидуалния пенсионен коефициент,
а по чл. 70, ал. 2 от КСО за периода 01. 07. 2014 г. – 30. 06. 2015 г.
е в размер на 704.04. лв. и служи за изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии с начална дата през м. юли 2015 г.
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Допълнение към класацията
на фестивала в Смолян
Група за автентичен фолклор
Златен медал:
СИБ – с. Старцево, общ. Злато- „Надежда“ към ЦСРИ, гр. Раднево, обл. Стара Загора
град, обл. Смолян
СИБ – с. Борино, обл. Смолян – Хор „Ехо от младостта“ към дружество на СИБ - с. Иваново, обл.
Джемиле Реджеп Коджа
Русе
СИБ – с. Старцево, общ. ЗлатоГрупа за обработен фолклор
град, обл. Смолян - Илко Кан„Дунавски звуци“ към ОО на
тарджиев
СИБ – гр.Чепеларе, обл. Смолян СИБ - Никопол
Фолклорна група „Дебърски Певческа група „Веселяци“ към
баби“ към ОО на СИБ Първомай ОО на СИБ - Сопот
ОО на СИБ - Карлово, обл. Плов- Бронзов медал:
Златка Никова - СИБ - Смолян
див
СИБ – гр.Айтос, обл. Бургас – Ви- Певческа група „Кокиче“ при
Дом за възрастни хора с псиолета Георгиева
хични увреждания, с. Ровино,
СИБ гр. Сопот – Галина Петрова
СИБ гр. Разград – Мариела Пе- общ. Смолян
Николай Бодуров - СИБ – с. Статкова
Група „Веселите детелинки“ към рцево, обл. Смолян
Дружество на СИБ - с. МикреЦСРИ, гр. Трявна, обл. Габрово
Фолклорна група към СИБ Дев- во, обл. Благоевград
Клуб на СИБ - гр. Раднево, обл.
ня, обл. Варна
Клуб на инвалидите към СИБ Ха- Стара Загора
Фолклорен състав към СИБ
сково
Иваново, с. Щръклево, обл.
Сребърен медал:
Русе
РО на ССБ България - Пловдив
Дружество на СИБ, с. Габарево,
РО на ССБ - Смолян
Дружество на инвалидите „Бе- общ. Павел баня
Група „Камчия“ към СИБ Дълголите брези“ към СИБ - София
Фолклорна група „Родопи“ към пол, обл. Варна
ОО на СИБ „Надежда“ - с. АнеРО на ССБ - Кърджали
Кераца Димова и Зоя Георгиева во, общ. Сопот, обл. Пловдив
– Клуб „Оптимист“ към ОО на ОО на СИБ - гр. Долни Дъбник,
обл. Плевен
СИБ - Пещера
Клуб„Оптимист“ към ОО на СИБ Фолклорна група към дружество на СИБ - с. Горна Митропо- Пещера
ССБ - Смолян, – Недко Башев и лия, обл. Плевен
Фолклорна група „Надежда“
Теменужка Миткова
Дружество „Вяра“ към СИБ - с. към ОО на СИБ - гр. Средец,
обл. Бургас
Черногорово, обл. Пазарджик
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НАГРАДИ ОТ ФЕСТИВАЛА В КВ. цЪРКВА
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ  - 20 БРОЯ
ВОКАЛНА ГРУПА - КЮСТЕНДИЛ
КЛУБ -ВЕСЕЛЯЦИ, С. ДРАГИЧЕВО
НОВИ ИСКЪР - СОФИЯ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НА 90 Г. ОТ ГРУПА
- «МЛАДИ СЪРЦА» КЪМ ДРУЖЕСТВО
НА СИБ «ХАДЖИ ДИМИТЪР» - СОФИЯ
ВОКАЛНА ГРУПА - «РАЛИЦА» - ТРЯВНА
НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА И ЛОЗАНА
ИЛИЕВА - ДУЕТ, ПЛЕВЕН ЦЕНТЪР
ГРУПА «ВЕСЕЛЯЦИ» - СОПОТ
ЮСЕИН УЗУНОВ - ОКАРИНА - СОПОТ
С.ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЛ.ПЛОВДИВ
С.БОГДАНОВ ДОЛ - ХОР
«РОСНА КИТКА» - С.БРЕНИЦА
СИМЕОН ЗАРЕВ - СОФИЯ
«ДЕТЕЛИНИ» - ВАРНА
ИВАН ЖЕКОВ - РУСЕ, ГЪДУЛКА
С.СОКОЛАРЕ - БЯЛА СЛАТИНА
СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ - ДУЛОВО
КЛУБ НА СИБ - БЯЛА СЛАТИНА
«НЕЖНИ ЧУВСТВА» - РУСЕ
ПЕТРУНКА ДИНЕВА - КВ.БЕЛА ВОДА
ПАВЛИНКА ГРАДЕВА - С.ИВАНОВО

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ -20 БРОЯ
РУСКА МИНЧЕВА - КЮСТЕНДИЛ
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ - С. ДРАГИЧЕВО
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ - ПЛЕВЕН, ЗА МЮЗИКЪЛА
„КОСЕ БОСЕ“
КОСТАДИНКА АПОСТОЛОВА - СОФИЯ
ПЕНКА МАРКОВА - С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ
ВЕЛИЧКА АНДРЕЕВА - КВ.ЦЪРКВА
ПЕВЧЕСКА ГРУПА «ДЪЛГОЛЕТИЕ» С.ШИЯКОВО
СЕВДАЛИНА ВИДЕНОВА - КВ.БЕЛА ВОДА
«ВЕСЕЛИТЕ ДЕТЕЛИНКИ» - ТРЯВНА

С. ИВАНОВО - ОБЛ.РУСЕ
ФОЛК ФИТНЕС -«РОПА - ТРОПА» С.СТУДЕНА
«РОСНА КИТКА» - ЧЕРВЕН БРЯГ
ДУО «СВЕТЛИНА» - СОФИЯ
«РОСНА КИТКА» - РУСЕ
ГРУПА «ЖАР» - ГАБРОВО
ФОЛКЛОРНА ГРУПА - ДУЛОВО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ СМОЛЯН
ПЕПА ГИЦОВА - СОПОТ -ИЗЛОЖБА
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН - ИЗЛОЖБА
СТОЯНКА РАЙЧЕВА - С.ПРОФЕСОР ИШИРКОВО

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ- 20 БРОЯ
ВОКАЛНА ГРУПА - С.ШИШКОВЦИ
ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА - ПЛЕВЕН
МЪЖКО ТРИО «ЗДРАВЕЦ» - ГАБРОВО
ДОРА КУРТЕВА - ПЛЕВЕН ЦЕНТЪР
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - СОПОТ
ГАЛИНА ПЕТРОВА - СОПОТ
ТАНЬО ТАНЕВ -ХАРМОНИКА - НИКОПОЛ
ВОК.ГРУПА «ФЕНИКС» - С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ
ВОК.ГРУПА - ДЕКОВ - БЕЛЕНЕ
ФОЛКЛОРНА ГРУПА «ДЕТЕЛИНИ» - СЛИВЕН
ДУЕТ «НАСТРОЕНИЕ» - ПЛОВДИВ
ГРУПА «НАДЕЖДА» - РАДОМИР
ВОК.ГРУПА «ЛЮЛИН» - СОФИЯ
ПЕВ.ГРУПА «ДЕТЕЛИНИ» - С.ПРОФЕСОР
ИШИРКОВО
КАТРИН ВИТАЛИ - СОФИЯ
ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО - ХАРМАНЛИ
ПЕНКА И ИВАН НИКОЛОВИ
НИКОЛИНА ПЕТРОВА - С.ДОЛНО ДРАГЛИЩЕ
ЛИЛЯНА ДОНЧЕВА - БРОДЕРИЯ
МЪЖКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА «ДЕМОС»
-КЮСТЕНДИЛ
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ИМА И ТАКИВА УСЛУГИ!
Когато тръгваш към българското черноморие, все си имаш едно наум
– няма да е като в Гърция, в Италия...Просто защото услугите ни са още
далеч от желаното!
Така тръгнахме към Приморско за традиционната среща – обучение на работещите и на доброволните сътрудници на СИБ. Реалността
беше по-стресираща от очакванията още на гара Бургас – ремонт, хаос,
огромен пътнико-поток, преминаващ през иглено ухо, за да се добере
евентуално до някой автобус за другите дестинации... Да не говорим за
хората с бастуни, патерици и пр.! Но неочаквано до една такава група
– нашата – спря малък бус и водачът веднага ни покани, след като видя
инвалидните атрибути. Чакал други, но не се виждали в тълпата, а ние,
очевидно, не можем да се лутаме! Стана дума с него, че до станцията, в
която трябва да отседнем, е доста далече, а в този град трудно се намира такси. Бяхме деветима, това означаваше, че ще ни трябват минимум
три таксита. Ще ви заведа, каза Боби – така ни се представи. Срещу нормална такса. Стана дума и кога ще се връщаме – ако искате, ще дойда да
ви взема, предложи ни пак Боби. И дойде – натовари ни багажа, отведе
ни до една градинка в Бургас, за да чакаме там, докато ни дойде влакът.
И ни пожела приятен път. Догодина пак ще ни чака, ако се запътим към
морето. Готов е и да превозва групи от хора с увреждания, ако решат да
пътуват нанякъде – само да му се обадят...
Да, на нашето черноморие има и такива услуги, защото има хора като
Борис Пенчев. Ще кажете – той има интерес, това е неговият бизнес! Да,
но именно истинският бизнес държи и на печалбата си, и на качествената услуга. Затова, ако имате и вие такава потребност, обадете се на
Борис Пенчев от Приморско на тел. 0889/99 53 22, 0550-3-24-38
Ние още веднъж му благодарим от сърце!
ОТГОВОРИ НА
КРЪГОСЛОВИЦАТА ОТ бр.9
1. „Тютюн“, 2. Нютон /
Исак/. 3. Данов /Христо/.
4. Диана. 5. Лиана. 6. Нахут.
7. Атон. 8. Нота. 9. Монах.
10. Хадес. 11.Орда. 12. Рота.
13. Тока. 14. Комар. 15.
Кредо. 16. Одра. 17. Рана.
18. Крина. 19. Сокол. 20.
Лоара. 21. Таран. 22. Набат
23. Банан.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА
От 5 октомври до 15 декември т.г.
можете да се абонирате за Кураж във
всички пощенски станции в страната.
Каталожен номер 1410
Цена за една година - 6 лв.
Абонамент извършва и фирма
ДОБИ ПРЕС ЕООД
тел. 02/963 30 81
abonament@dobipress.lgbg
dobi@dobipress.bg

ноември
ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

1 .XI. - Ден на народните будители
През тази година се навършиха 200 години
от рождението на първата възрожденска
учителка Анастасия Димитрова,отворила
българско училище за момичета през 1841г.
Училището било доста близко до килийното,
но е първа крачка към светско образование
за момичета и получило голяма популярност.
То станало и средище за разпространение на
нова просвета и за подготовка на учителки.

•09.11. - 135
г. от рождението на Йордан
Йовков (1880 –
1937), български писател и
драматург.

•22.11. -170 г.
от рождението
на Григор Начович (1845 –
1920), български политик
и държавник,
публицист.

130 г. от Сръбско-българската
война, в която Сърбия,
недоволна от осъщественото
Съединение на Княжество
България с Източна Румелия,
обявява война на България.
Българската победа в тази
кратка война, наричана
„капитаните побеждават
генералите“, е предпоставка
за международното
признаване на Съединението.

•25.11. - 130 г. от рождението на Стефан
Македонски (1885 – 1952), български
оперен певец, - тенор,режисьор
и музикален педагог. Патрон на
Държавния музикален театър в София.

