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на 25 години
На 6 ноември Съюзът на българските журналисти награди
изданието на Съюза на инвалидите в България КУРАЖ с
грамота - специална награда 2015 г. - за хуманитарната
му мисия в помощ на инвалидите в България и с плакет.
Наградата беше връчена от Председателя на СБЖ
г-жа Снежана Тодорова на г-жа Петя Митева главен редактор на изданието.
Това признание бе извоювано благодарение и на
многобройните сътрудници на КУРАЖ!
Първият брой на КУРАЖ излиза в края на 1990 година, издаден
от външна фирма по инициатива
на тогавашния предеседател на
СИБ г-жа Галина Атанасова. Но
сформирането на редак;ционен
екип става през 1991 г. и вестник
КУРАЖ започва да излиза редовно от юни 1991 година.
Първият главен редактор е Васил Настев. В редакционния екип
са Петя Митева, Сергей Пенов,
Антоанета Денебукова и др. Затова честването на 25-та годишнина на КУРАЖ започна от края
на тази година и ще приключи
през юни 2016 г. Очакваме интересни идеи от нашите читатели
и рекорден брой абонати!

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА
До 15 декември 2015 г.можете да се абонирате за
следващата във всички пощенски станции.
КАТАЛОЖЕН НОМЕР 1410.
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НА 3 ДЕКЕМВРИ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ПРОТЕСТИРАХА В СТОЛИЦАТА
СИМВОЛИЧНО БЯХА ЗАПАЛЕНИ
СВЕЩИ - „В ПАМЕТ НА ПРАВАТА НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ...“

ИСКАНИЯ

за зачитане на правата им и предприемане на адекватни действия
за тяхната интеграция в духа на Конвенцията на ООН за опазване и
насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, УБЕДЕНИ в справедливия протест
срещу незачитането на техните права и засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот; вярващи в своята дееспособност да защитават интересите на гражданите с увреждания; готови да предприемат съответните законови
протестни действия, ако отново не бъде зачетена тяхната гражданска позиция СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ с
настоятелното искане за спешно решаване на възникнали тежки
и жизнено важни проблеми. Проявата на отговорна, адекватна и
комплексна държавна политика ще докаже, че не само на думи, а
и на дело е постигната позитивна промяна към хората с увреждания като равноправни граждани на България. Много въпроси чакат
отговорите на държавните институции:
1.Съгласуване на промени, които не са дискриминиращи спрямо хората с увреждания при ТЕЛК и медицинската експертиза.
Предлаганите промени сега са неприемливи за организациите на
хората с увреждания.
2. Незабавно изпълнение на поетия от държавата ангажимент за
осигуряване на достъпна градска и архитектурна среда, което да
даде свободен достъп на хората със специфики до всички обществени сгради в страната, съгласно разпоредбите на Наредба 4 от
2009 г. Това е ангажимент, който държавата трябваше да е изпълнила до края на 2007 г.
3. Разработване на план за реално осигуряване на работни места
за хора с увреждания с цел намаляване и ликвидиране на безработицата сред тези хора. Изработване на специализиран закон
за социалното предприемачество и субсидирана заетост с фокус
младежи и жени с увреждания.
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4. Удължаване на минималния срок на валидност на експертните решения на ТЕЛК.
5. Незабавно дотиране на минимум 30 % от сметките за ползвана
електроенергия за хора с увреждания по идентична процедура на решенията на частния капитал в телекомуникационната индустрия.
6. „Зелената енергия“ да не се заплаща от гражданите, а от държавните фондове.
7. Реинбурсиране на лекарствените медикаменти, необходими за
поддържане на живота на хората с увреждания без възрастови ограничения.
8. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по
Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят на стойности над 80% от минималната работна заплата за страната.
9. Да се актуализират инвалидните пенсии.
10. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги до 2 пъти от минималната работна
заплата.
11. Да се включат в списъка на помощните средства медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство.
12. Да не се допуска отнемане на облекчения за хората с увреждания
и на специализираните предприятия и кооперации.
13. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на
всички лица и деца с увреждания.
14. Настояваме месечната добавка за деца с трайни увреждания до
18-годишна възраст и до завършване на средното им образование, но
не по-късно от 20-годишна възраст, регулирана в член 8 д от Закона
за семейни помощи за деца да бъде в размер на 70 % от минималната
работна заплата, както беше до преди прехвърлянето й в този закон.
15. Поради нуждата да се синхронизира българското законодателство с европейското, предлагаме да се въведе европейския термин
„Граница на бедност“ вместо българския ГМД – Гарантиран Минимален
Доход, който се явява индикатор за всички социални плащания.
16. При подписване на Рамков договор с Българския лекарски съюз
да не се допуска подмяна на преференции при заплащане на медицински такси от хора с трайни увреждания с хронично болни лица, тъй като
не всички увреждания са свързани с хронични заболявания. Подписването на рамковия договор да става в твърдо установени срокове, като
заинтересованите страни се обвържат с приемливи крайни срокове. Да
се намали ДДС на лекарствените средства или се възстановява на НЗОК
и лечебните заведения. Да се осигурява най-малко два пъти в годината
вписване на нови позиции в реимбурсния списък, а за редките и хронични заболявания - всяко тримесечие.
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Ръководството на СИБ поздравява
Българските параолимпийци
с постигнатите забележителни
успехи!

   

СОФИЯ

Българските параолимпийци спечелиха 7
отличия на Световното първенство по лека
атлетика за спортисти с увреждания
Общо 9 атлети представиха България на състезанията
в Доха – Катар, където участваха над 1300 спортисти от
96 страни. Българските параолимпийци се завърнаха с 3
световни титли, 1 сребърен медал и 3 бронзови отличия,
което нареди страната ни на 20-то място в класацията
по медали. Този успех отрежда 2 директни квоти за
Параолимпийските игри в Рио де Жанейро – Бразилия през
2016 г.
Индивидуалното
представяне
на
българските
параолимийци е следното:
Стела Енева – златен медал гюлле и сребърен медал
диск;
Ружди Ружди – златен медал гюлле;
Мустафа Юсеинов – златен медал копие;
Даниела Тодорова – бронзов медал копие и бронзов
медал гюлле;
Дечко Овчаров – бронзов медал диск;
Радослав Златанов – 4-то място скок дължина и 5-то
място на 100 м. гладко бягане;
Михаил Христов - 5-то място скок дължина;
Иванка Колева – 6-то място гюлле;
Георги Сираков – 7-мо място на копие.
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Пътуващият семинар на ОО
на СИБ „Елпида”- Поморие
бе посветен на
25-годишния й юбилей

поморие

Желязка
Димитрова

През
първия
слънчев октомврийски ден посетихме
Трявна. В клуба на колегите ни очакваха
председателката Веска Недева и членове на организацията,
които бяха се подготвили за гости. Двете
председателки разказаха за дейността на
организациите. Размениха си ръчно изработени и традиционни
за Поморие и Трявна
сувенири. Групата за
стари градски песни
„Елпида”-Поморие
създаде настроение.
След обяда домакините ни съпроводиха по музеите на възрожденска
Трявна. Вечерта продължи с песни и танци.
На следващия ден групата се отправи към
скътаното в планината с.Боженци. В Габрово
посетихме музея на хумора,
а след това - и
клуба на ОО на
СИБ. Председателката на Регионалната организация
Стефка Рачева разказа за дейността на
организациите от региона. Разменени
бяха сувенири.
Денят ни продължи с посещение на
екзотичния старинен комплекс на
българските занаяти „Етъра, а към връх
Шипка и храм-паметника „Шипка” се отправихме с патриотични песни...
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В първите дни на есента ние, членове на ОО на СИБ
в Обзор, отново тръгнахме на път - път, който ни
отведе до нови запознанства, нови приятелства
обзор

Първата цел на пътуването
беше региона на крайно източните Родопи, където кокетно е
кацнал красивият Ивайловград.
А там, на площада, ни очакваха
колеги от УС на организацията на
СИБ с традиционната питка, от която всички потопихме по къшей в
купичката с мед. Поради липсата
на техен клуб ни поканиха в малка сладкарничка на чаша кафе,
където ни запознаха с програмата
за разглеждане на града.
Вечерта в ресторант „Армира“
се състоя срещата между двете организации. За доброто настроение допринесе певческата група за стари градски песни
„Незабравка“ към пенсионерски
клуб от Ивайловград. С музиката забравихме за болежките си и
се отдадохме на хубавото
настроение. Стари тракийски песни запя 75-годишната Панаица Славова
от с. Свирач. Г-н Иванов,
председател на организацията в Ивайловград, поднесе на гостите кошница,

пълна с плодове, олицетворяваща плодородието на този край.
На следващия ден разгледахме
емблематичната вила „Армира“ - древнотракийски жилищен
комплекс. Интерес предизвика
църквата „Св.Св. Константин и
Елена“ в с. Горно Луково – духовна
светиня, построена в 1806 г.
Продължихме към Харманли,
където ни посрещна председателката на Сдружението на инвалидите Марина Кавръкова. Тя
ни отведе до новооткрития Етнографски музей на традиционното женско облекло на всички
етноси от страната. След това се
отправихме към клуба на Сдружението, където ни посрещна
усмихнатата отговорничка Янка.
Нямаше нищо по-хубаво да изпием по чаша кафе с приятели
и да споделим проблемите и
успехите си. На другия ден
посетихме комплекс „Приказките“. Мрачният дъждовен
ден не помрачи настроението на групата и песните ечаха
до завръщането ни в Обзор.
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ямбол
Кръстина
атанасова

През октомври пак бяхме на полигона
- за пореден път се проведе рали майсторско кормуване в ОО на СИБ Ямбол

Участваха 20 екипажа – от Ямбол и община Тунджа. Настроението беше ведро, участниците
уверени в силите си и готови за
победа. Най-младият и атрактивен участник беше Али Реджебов, а най възрастният - Миньо Костадинов,
почти на 80 години от
община Тунджа. С наймного участия в ралита
през годините е Стоян
Георгиев от Ямбол.
Журито с председател
Климент Костов и членовете: Румен Иванов и Илиан Ангелов от
учебна школа ”Торнадо” и Никола Димитров - най младият член
на журито, студент І-ви курс и
бъдещ инструктор. Участниците
бяха разделени на
три групи – за коли
с приспособление
за инвалиди със засегнати крайници,
за коли без приспособление - за мъже
и за жени.
На първите три
места при състезанието с коли с
приспособления са: Павел
Върбанов – Ямбол, Стоян Стоянов - Общ.Тунджа, Тодор Колев
– Ямбол;
При коли без приспособление:
Димитър Великов – Ямбол, Стамо
Милушев - Ямбол, Пенко Русев –
Ямбол;

Коли без приспособления –
жени: Мария Димитрова - Ямбол,
Пенка Илиева – Ямбол,
Събина Данева –Ямбол.
Наградени бяха най младият
и атрактивен участник, най
възрастният и най-дълго
участвалият в организираните ралита:. Али Реджебов -Ямбол, Миньо
Костадинов – община
Тунджа, Стоян Георгиев
–Ямбол. Останалите некласирали се екипажи получиха сувенири за участието си.
За всички участници и комисията
имаше тържествен обяд, на който
се видяха стари приятели и заедно се повеселиха. Разделихме се
с пожелания за нови срещи и
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Певческа група
„Еделвайс“ към
Клуба на СИБ
редовно взема
участие в
различни
мероприятия
на града

самоков

София Сотирова

Клубът не пропуска участие и
в Националния
преглед на старата градска песен в Самоков,
който тази година отбеляза четвъртото си издание. Макар
и в напреднала възраст, певците показват завиден хъс и желание за изява. Под
вещото ръководство на Борис Стрински
продължават да изучават нови песни и да
усъвършенстват старите. Нека поздравим
участниците с тазгодишното им представяне и им пожелаем нови успехи! Има какво да научим, ние,
по-младите от такива хора.
OО на СИБ - Чепеларе
вече има достойно присъствие в Общинския съвет
в лицето на Кирил Кондакчиев, който ще защитава интересите на хората с увреждания и ще
предлага решения. Той е
и един от спонсорите на
организацията - осигури
хранителни продукти на
40 семейства за лежащо
болни и членове на СИБ.
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сдружението на хора с увреждания
«Венетица» се събра за първата
есенна сбирка на дневна седянка

долна баня
Любомир кузев

Тя бе открита с празничен водосвет
за здраве и
успешен нов
сезон,
отслужен
от
енорийски я
свещеник
ставрофорен
иконом Пламен
Димитров.
Тр а д и ц и о н ната сбирка
бе
открита
от Светла Стоименова - зам.председател на сдружението, която след като
приветства всички присъстващи, припомни с няколко думи за отминалия голям светски и религиозен празник - 1 ноември - Деня на народните будители и на Светите безсребърници и чудотворци Козма и Дамян.
С топли и сърдечни думи към своите членове се обърна и председателката Стоянка Стринска. Тя връчи на отец Пламен събраните пари от членовете на сдружението в размер на 275 лева за закупуването на нова четвърта камбана за енорийския храм „Успение
на Пресвета Богородица“. Инициативата за събирането на средства за църковна камбана бе именно на долнобанските инвалиди.
Отец Пламен Димитров сърдечно благодари на всички за събраната, макар и скромна сума, след което говори за историята и миналото
на наскоро създаденото село „Свети Спас“ и намиращия се в полите на
Рила манастир „Свето Възнесение Господне“, като сподели, че общината в лицето на кмета Владимир Джамбазов и общинските съветници
са възкресили една отдавнашна идея и мечта на мнозина долнобанци.
По случай Деня на народните будители от името на ръководството
на
сдружението
красиви
цветя
получиха
бившите
учителки
Стоянка
Стринска
и
Соня
Костова.
На първата сбирка на дневната седянка инвалидите от рилския град отбелязаха и 80-тия рожден ден на Бойка Черешарова, която получи поздравителен адрес, красиви цветя и подарък за своя достолепен юбилей.

12
áðîé 12
декември 2015

Вельо ДОНЧЕВ

сопот

След като певческата
група „Веселяци” към
ОО на СИБ се представи успешно на фестивала на Беклемето в
Троянския
Балкан,

група от 50 души тръгна на
екскурзия до Цари мали
град – възстановената крепост в с. Белчин, община
Самоков. Посетихме и църквата „Света Петка” и историческия музей в
Белчин. Отправихме се и към Сапарева баня, за да видим гейзера на
най-топлата вода в Европа – 101 градуса. Представихме се с нови песни
и в Деня на възрастните хора в Сопот, по традиция провеждан на историческата Манастирска поляна– любима на Иван Вазов.

НАКРАТКО

с. капитан димитриево,
община пещера
УС на организацията на СИБ реши да разнообрази всекидневието на своите членове с една хубава екскурзия до Велинград.
Видяхме езерото Клептуза, после стигнхме до Юндола, радвахме се на красивата природа в този ден...Затова отправяме голяма
благодарност към нашия кмет Георги Козарев, който ни направи
този подарък. Петдесет души – болни, трудноподвижни – не усетихме дори неравностите по пътя, защото имахме и прекрасен
шофьор – Васил Стаменов. И на него благодарим!
Върнахме се щастливи и с надеждата, че ще имаме и други такива подаръци.

Маргарита ДИМИТРОВА

свищов

ОО на СИБ „Вяра, надежда и любов” организира екскурзия до
Троянския Балкан. Разгледахме Троянския манастир, запалихме свещички, пихме от чистата балканска вода, направихме си
и много снимки. После се отправихме към Черни Осъм. Разгледахме природо-научния музей. Потеглихме и към Орешака, за
да разгледаме изложбените пет зали. Отбихме се и в старинната
градска част на Ловеч, видяхме и моста на Кольо Фичето. Завърнахме се доволни и щастливи.

13
áðîé 12
декември 2015

Калинка СТОЙЧЕВА
През юни групата се представи
отлично на фестивала в Китен „Атлиманска огърлица” и получихме за това плакет. Пак през юни
пяхме и в Смолян на фестивала „В
планината на Орфей” – получихме
дипломи за отлично представяне
и първо място, два сребърни медала за индивидуалното изпълнение на Стоянка Петрова и Марин
Николов и един бронзов – пак за
Стоянка Петрова за изпълнение
на
родопска
песен.
През
с е п те м ври на
фестивала „Приморска
ог ърлица” спечелихме първо място и
златен медал. Върхът на нашите
изяви беше участието ни в Международния фестивал „Несебър без

средец
ЛЯТОТО НА 2015 ГОДИНА БЕ
ОСОБЕНО БОГАТО НА ИЗЯВИ И
НАГРАДИ ЗА ФОЛКЛОРНТА ГРУПА КЪМ ОО НА СИБ „НАДЕЖДА”
граници”. Фолклорната ни група
спечели първо място за групови
изпълнители и най-високата нагарада – електронна уредба и награда за лично участие на Стоянка
Петрова – тон колони. Гордеем се
с изпълнителите на Странджански фолклор, с
постиженията
на
всички
певци и
за музикалния
съпровод на Марин Николов. Всичко
това дължим и на подкрепата на
общината и кмета Иван Жабов, за
което благодарим от сърце!

бреница
много са участията на
певческата група към
дружеството на сиб в с.
бреница - регион плевен
На 28 ноември групата се представи отлично и на фестивала
в София, в една от залите на НДК, организиран от Сдружение Български
антифашистки съюз. Водач на групата бе председателят на дружеството Михаил Кончарски.
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ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА

Кръстина Атанасова

ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

Години наред РО на СИБ - Ямбол организира среща със сродни организации, в които участват членовете на УС,
КРК и доброволци. Тази година срещата се проведе през ноември в Средец.
Посрещна ни председателката Калинка Стойчева. Споделен беше опитът на двете структури, особено по отношение на партньорството с местните власти и как се отстояват правата на инвалидите пред различни институции.
Разгледахме града, посетихме църквата, запалихме свещи за здраве,
поменахме мъртвите...Дойде време и да се почерпим, да се повеселим.
Разменихме си подаръци и си пожелахме нови срещи.

пазарджик

ФОНДАЦИЯ «ХЕФЕСТ»
РЕДИ КОЛЕДЕН БАЗАР

Нена БИВОЛАРСКА

Пазарджишката фондация за хора с увреждания „Хефест“ вече има психолог - Лиляна Куртева - и социален работник - Златка
Крайнина. Двете дами са доброволки към
екипа на председателката на организацията Пенка Кацарска, но с желание помагат на
хората с увреждания да изработят повече
изделия за традиционната Коледна изложба-базар. С тяхна помощ тази година е постигнат рекорд - 2000 са само картичките.
Празничните щандове отново са във фоайето на Регионалната библиотека. Базарът
ще продължи до края на декември. 1000
лева от събраните приходи ще бъдат разпределени на всички, които са се включили в кампанията. Тази година тя бе
възпрепятствана от няколко лоши и едно
хубаво събитие. Пенка Кацарска претърпя тежка травма на крака и операция. Доста време отне и ремонтът на ателието,
но пък сега то е уютно и приятно място за
работа, радва се председателката. Въпреки всичко почитателите на „Хефест“ отно-

Пенка Кацарска
по време на найщастливото събитие за годината
- откриването на
обновеното ателие,
заедно с кмета Тодор Попов, който
дава силна подкрепа на фондацията
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во ще могат да се порадват на ръчно изработени уникати за Коледа.
Скоро се очакват и изненади. Идеята на Кацарска е да бъде обогатен
асортиментът с картички за рождени и именни дни. Тях вероятно ще
видим още следващата година по книжарниците. Разбира се - с неповторимия стил на майсторите от фондацията.

Светломир
КИРОВ

При голям
интерес
се провеДе
семинар на тема:

Се м и н а р ът
кубрат
бе организиран от СНЦ
«Диабет - Кубрат» с председател Христо Антонов.
Официални гости и лектори
на семинара
бяха проф. д.м.н. И.Поромански - началник
на клиника - УМБАЛСМ в «Пирогов», д-р
В. Вълов - «Ново Нордиск Фарма» - България, Т. Ангелова - «Балмед» ООД - София
- изключителен вносител на медицински
изделия за хора с диабет, д-р Д. Атанасова - БКЦ - Разград, К. Кънев председател на БА «Диабет» и Р. Калинова - директор на ДСП в Кубрат.
Присъстваха и председатели, и членове на диабетни дружества от
Силистра, Разград, Габрово, Нова Загора, Павликени, Троян и Попово.
Откриването стана по оригинален начин - с изпълнения на песни от три
малки момичета, подготвяни от секретаря на читалището в града Гинка
Денчева. Кратко приветствено слово произнесе г-н Кънев. Прочетени
бяха поздравителни адреси от временно изпълняващия длъжността
кмет на община Кубрат С. Георгиева и от представители на дружества
от страната. «Историята на Елизабет» - посветена на наближаващата
100-годишнина от откриването на инсулина, представи г-жа Ангелова.
Изнесени бяха и лекции на темите: «Диабетно стъпало - профилактика и лечение» от проф. Поромански, «Захарният диабет - постижения и предизвикателства» от д-р Вълов, «Усложнения, вследствие
на диабет» от д-р Атанасова, «Социално-икономическо измерение
на борбата с диабета» от г-жа Ангелова и проф. Даскалова и «Права и задължения на хората с увреждания» от г-жа Калинова. Състоя
се и дискусия по проблеми на диабетиците от града и общината.

16
áðîé 12
декември 2015
ЕМОЦИОНАЛНА СРЕЩА С ДЪЩЕРЯТА
И ЗЕТЯ НА Николай ХАЙТОВ

По идея на Катя Христакева през октомври в Националния център за рехабилитация на слепи се проведе
среща на пловдивския
литературен клуб „Следа” с дъщерята и зетя
на Николай Хайтов
Елена Хайтова и Никола Гигов. Към срещата
проявиха интерес и
членове на двете териториални организации
на ССБ.
Елена Хайтова е от
първия брак на автора на „Диви разкази”.
Завършила е българска
филология в СУ „Свети
Климент Охридски” и
става учителка. Автор
е на 13 книги, 3 от които е посветила на своя
баща, 2 е написала и за
своя съпруг. Нейни са и
книгите “Крилете на
дивия лес” и „Огледало
от женски съдби”.
Ето какво сподели тя на
тази среща: „Баща ми беше
болен от любов към България. Цял живот той водеше
битки. Най-голямата
беше за гроба на Левски. Твърдеше, че има
заровена истина и да
посвети живота си на
нея, си струва”.
„Певецът на извори”

пловдив
Стефан СТОЙЧЕВ

Николай Гигов е роден в село
Вълчи дол от Западните покрайнини. Със своето семейство през 1945 г. той
напуска Югославия и
се преселва в България. И той завършва
българска филология
в СУ «Климент Охродски». Автор е на
65 книги, от които
12 за митичния Орфей. Носител е на
десетки ордени и медали, които е предал
на Държавния архив.
И двамата именити гости се самопредставиха и прочетоха свои творби.
Освен с две стихотворения, Николай
Гигов „почерпи” аудиторията и с късия
си разказ „Болко моя,
песен моя”, чийто
персонаж е невиждащ
певец. Досега двамата са провели хиляди срещи в страната и в десетки други държави.
Присъстващите им отправиха много въпроси. Гостите
подариха на организаторите на срещата
по няколко свои книги,
като разрешиха те да
бъдат записани в студиото за говореща книга на ССБ.
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ДОЛНА БАНЯ
Любомир КУЗЕВ

С тържествен водосвет бе открит
новият модерен спортен комплекс на
мястото на бившия стадион «Левски»

Водосветът бе отслужен от архиерейския наместник на Ихтиманска духовна околия ставрофорен
иконом Йосиф Серев в съслужие
с енорийския свещеник ставрофорен иконом Пламен Димитров
и протоиерей Антон Апостолов.
Спортният комплекс бе изграден
по проект „Развитие на спорта в
община Долна баня - реконструкция и доизграждане на спортен
комплекс в град Долна баня“ и
осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 година по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони. Да споделят
радостта на долнобанци дойдоха Росица Иванова - областен
управител на Софийска област и заместник министърът
на околната среда и водите Красимир Живков, които в компанията на ИД кмет
на община Долна баня инж.
Петър Трифонов преряза-

ха трикольорната лента.
Сред гостите бе и председателят на Парламентарната
група на ПП „ГЕРБ“ в 43-то
Народно събрание Цветан
Цветанов, който поздрави
всички с уникалния спортен
комплекс, пожела бъдещи
шампиони в традиционните
за селището спортове и найвече - да го стопанисват и пазят дълги години за младите
поколения.
Спортният комплекс се намира в непосредствена близост до
клуба на Сдружението на хората с
увреждания „Венетица“. Достъпът
до него е осигурен и за инвалиди,
които ще идват не само да спортуват, но и да се любуват на долнобанските спортисти. За целта на
един от входовете на спортното
съоръжение е изградена специална пътека
за хората
с увреждания
и
за
инвал и д н и
колички.

18
áðîé 12
декември 2015

на
я
и
ац
з
и
а»
н
н
а
г
и
« О р 5 го д
201

Животът
при нас
кипи с
пълна сила

Привет на всички четящи списание „Кураж”! Ние от ООО
на СИБ „Надежда” - Мездра решихме да се включим в надпреварата за „Организация на 2015 година” и да ви разкажем за
нашата дейност. Дали сме най-добрата организация?! Не
знам, но с нашите почти 350 членове и с активността ни,
се надявам, че се нареждаме поне в челната двадесетица…
Камелия Петкова
председател на ОО на СИБ
Освен ежедневните информации и консултации,
освен съдействието пред
институции, попълването на документи и пр. ние,
членовете на УС се стараем да разнообразяваме
и живота на нашите членове - след като нямаме
възможност да повишим
техния жизнен стандарт! А разнообразието е фактор за постигане
на усещането, че живеем пълноценно...
В началото на 2015 г. организацията ни беше включена като
партньор по проект „Социално
включване на хора с увреждания”
- „Арт ателие Мездра” към СНЦ
„Жарава” - Враца. Дори двама от
нашите членове са част от сформирания в рамките на проекта
Консултативен съвет за социал-

на подкрепа (КССП). В проекта
участваха десет души с различни
видове и степен на увреждания
и за период от 3 месеца при нас
идваше менторът г-жа Гарванска,
която ни научи да изработваме
предмети от вълна, хартия, природни материали и пр. Техниките
за изработка включват сухо и мокро плъстене на вълна, квилинг и
плетене на панери от хартия, декупаж, скрапбукинг. Всеки един
участник се представи със свои
изработени предмети в излож-
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бите, състояли се на АК „Калето”
в рамките на празниците „Мездра
май” и в читалище „Развитие” Враца. Освен огромното удовлетворение от неподозираните наши
умения, получихме и документ за
успешно завършения курс.
През април организацията ни
участва в инициативата „Да изчистим България”. Отдаваме труда си
за тази кауза ежегодно, макар, че
с всяка изминала година доброволците сме все по-малобройни,
защото сме отвратени от безхаберието на голяма част от населението към този толкова важен проблем у нас!
В месеците март и април организирахме две пътувания за по
50 човека до Казанлък и Годеч. В
основата на тези пътувания е залегнала идеята да запознаваме
членовете ни с историята и природата на нашата мила Родина.
Докато не ни беше напекло
слънцето, във все още хладните
месеци, организирахме музикална терапия за желаещите наши
членове. Два пъти седмично в
салона на Социалния комплекс в
града ни квалифицирано лице ни
обучаваше на народни танци и

хора от всичките ни фолклорни области. Всеки
участваше докъдето му
позволяват силите.
В
най-прекрасния
пролетен месец май
отново около 50 души
ходихме на
Етрополския
манастир, на
екопътеката
с водопада
„Варовитец”
и пещерата
„Съева дупка”. В пещерата, освен
че се нагледахме на красиво изваяните скални образувания, решихме да изпробваме акустиката на една от
залите и изпяхме песента „Каде и
да одиш”, не пропуснахме да из-

играем и едно кръшно българско
хоро, забравяйки, че над главите
ни висят тонове скали! В същия
този месец участвахме във фестивала „Фрий фест магията на
Мездра” с народните хора „Арап”
и „Ширто”. Фестивалът не е с конкурсен характер, но ние сме доволни, защото освен предоставеното ни поле за изява, отново
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участвахме като партньор по проекта на Читалище „Просвета 1925”
- Мездра. Съвместно с клуба на

пенсионера в града ни неотдавна
сформираният отбор „КГБ” (Клуб
на готините баби) спечели купата за първото място в зоналната
Гимнастрада във Велико Търново.
Отново съвместно с пенсионерски клуб „Мездрея”
и Общинското ръководство на БЧК ежегодно
боядисваме
по 300 великденски
яйца, които биват
раздавани на всички
потребители на Социалната трапезария,
на „Социалния патронаж” и на Дом за стари хора в града ни.

Животът...
В горещниците
на
юли присъствахме на
Националния фолклорен събор
„ Р о ж е н
2015”. Е, бяхме само зрители, но емоцията, която изживяхме, е неописуема и ще кънти дълго
в душите ни. Тогава посетихме Бачковския манастир и преодоляхме
стръмнината до Асенова крепост.
Палещото слънце не ни уплаши
да организираме и друго събитие
- на гости ни дойдоха членове на
ООО на СИБ - Бяла Слатина. Жегата и музикантът ни накараха да
зачервим лицата си, но това не ни
попречи да отпуснем сърцата си и
поне за няколко часа да забравим
за болежките.
На фолклорния събор „Де е
българското” край паметника
„Дядо Йоцо гледа” до с.Очин дол,
община Мездра, както и на ма-
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настирите „Седемте престола”
и „Кръстова гора” ходим всяка
година, не пропуснахме и тези,
станали за нас традиционни,
пътувания.
Пирин, с неговите прохладни
гори и езера, ни приюти в пазвите си за два дни през отпускарския месец август. Невероятните гледки, зашеметяващите
височини, които преодолявахме
и изпълнения със свежест ухаещ на треви и билки планински
въздух, ни караха да се чувстваме
леки като перца. Нарамили раници, въоръжени с щеки и тояги за
опора, 48 души потеглихме и преодоляхме пеша маршрута от хижа
„Бъндерица”, през хижа „Вихрен”,
до езерото „Окото”, а оттам - през
местността „Равнако” - стигнахме
и до „Рибното езеро”. За планинарите този 12-километров маршрут може и да е играчка, но за нас,
хората с различни недъзи, беше

равносилно на спечелването на
олимпийски медал.
Преборихме се с Пирин планина и десетина дни след това всички, които пожелаха, отидохме за 4
дни на море в Черноморец.

За втора поредна година нашата организация играе ролята на свързващо звено между
гражданите и инициативата
„Bulgaria cap project”. В клуба
ни се събират пластмасови
капачки за подпомагане на
изпаднали в нужда деца и
лица с увреждания. Всички
желаещи предават при нас
събраните капачки, от служба “Екология” получаваме
безплатно
полиетиленови
чували за опаковане на капачките, а ние осигуряваме
транспорт до инициаторите в
София. Удовлетворението, че си
успял да помогнеш на някого, е
огромно. За тази година сме предали количество капачки, което
се побира в четири автомобила -
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Животът...

в багажника и вътре в цялата кола.
Есента започнахме с празник
по повод имения ден на организацията ни, както и с връщане на
визитата на ООО на СИБ - Бяла
Слатина. Празниците винаги са
интересни, защото дават възможност на хората да се видят, да си

поприказват за отминалите им
младини и да вдигнат по няколко
наздравици.
За десерт на организационния ни живот за 2015 г. си оставихме пътуване до „Крушунските
водопади” в средата на месец
октомври. Като ръководител на
пътуващите бях притеснена от
влошаващите се атмосферни условия, но щом хората го желаеха
и чакаха с нетърпение, аз нямам
право да им отказвам това удоволствие. Пътеката между водоскоците беше кална и хлъзгава, та
се наложи да бъдем бдителни, но
пък водопадите ни се отплатиха
с буйно пълноводие. На връщане в автобуса ни завладя патриотичният дух и, размахвайки един
роден трибагреник, си попяхме
възрожденски песни, завършвайки накрая с пълния текст на Химна на България.
С разнообразието си от мероприятия ние, като ръководство, се
стремим да удовлетворим желанията на своите членове и макар
тази година
да нямахме никакво
спонсорство, успяхме да участваме във
всичките
десет пътувания, всеки заплати
транспорта
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и нощувките. В тези десет пътувания за 2015 г. участвалите наши
членове са общо 457, като голяма
част от тях са пътували на повече
от две екскурзии, а в инициативите и проектите, за които споменах
по-горе, участниците са над 80.
Наред с веселието, ние от УС и
КРК, си изпълнявахме задълженията по план, като до октомври
сме провели 5 заседания на УС, 4
събрания с информационен характер и едно годишно отчетно
събрание.
Дали са малко или много инициативите в организацията, е

въпрос на гледна точка. Важното е, че хората
имат
желание
да участват, а
ръководството е за това - да
изпълнява тяхната воля и да се
стреми да организира все нови
и
интересни
приключения.
Партньорство
с Общинската администрация не
ни липсва - откликват на нашите
покани според възможностите си.
От служба “Екология” получаваме
безплатно полиетиленови чували
за опаковане на пластмасовите
капачки.
За съжаление тази година нямахме спонсорство от тяхна страна за безплатен транспорт за обмяна на опит с други организации
на СИБ, но пък клубната ни база е
изцяло на тяхна издръжка - ние не
заплащаме ток, вода, отопление и
други консумативи, за което им
благодарим.
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Дават по 38 кг храни
на социално слаби за Коледа

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Иван Димитров
Над 10 хиляди жители на област Монтана ще получат хранителни пакети за Коледа. Еднократната помощ се осигурява със
средства по Програмата за храните на ОП
„Развитие на човешките ресурси”. Списъците ще бъдат
определяни от дирекциите „Социално подпомагане”,, а
всеки пакет съдържа хранителни продукти с тегло около
38 кг. Предстои да бъдат уточнени местата, на които ще
се раздават помощите, те ще бъдат изнесени пред БЧК,
общини и в местни медии.
Над100 доброволци на БЧК ще бъдат обучени как да предоставят услуги и да представят възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” пред
уязвимите групи. Това предвижда националната кампания „Заедно за съпричастността”, осъществявана в Монтана от Областния информационен център съвместно с
БЧК.
Различните схеми на програмата са насочени към безработни младежи до 29 години, трайно безработни и такива над 54 години, както и към хора с увреждания.

Център за предоставяне на социални
услуги ще заработи в Чипровци
Проектът на общината ще осигури заетост на 60 човека, съобщи Елена Симеонова, началник отдел „Програми,
проекти и управление на собствеността”.
Центърът ще се намира в сградата на дирекция „Социално подпомагане”. Предвидени са средства за ремонта,
оборудването и обзавеждането му. Общата стойност на
проекта е близо 500 хиляди лева. Проектът е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и ще се осъществява две години.
Социалните и лични асистенти на хората с увреждания
и в затруднено положение ще бъдат наемани на два етапа.
Желаещите услугата асистент в малката планинска
община с много застаряващо население обаче е за много
повече бройки асистенти, казаха от общината.
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В Кубратска община
стартира проектът
«Независим живот»

Светломир КИРОВ
Обхванати са 100 души,
за които ще се грижат
80 лични асистенти

Проектът стартира от 1
октомври 2015 г. Той е разработен от екипа на Общинското предприятие
«Социални услуги», начело с директора Ахмед Камбер и главния счетоводител Нилюфер Пойраз.
Проектът е на стойност 499 998,97 лева. Целевите групи са: хора с увреждания и техните семейства и хора
над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Социалните услуги се предоставят на пълен
работен ден или под формата на почасови услуги от
специалисти, работещи в областта на здравеопазването или безработни лица, притежаващи необходимата квалификация.
В Кубратска община са обхванати 100 потребители, за които се грижат
80 лични асистенти. Срокът на договора е до 31.12. 2017 г., като след това
общината се задължава 6 месеца да поддържа услугите в общността или
в домашна среда. Чрез реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги на хората от целевите групи, ще се осигури и заетост
на безработните лица в трудоспособна възраст и ще се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим асистент.

НАКРАТКО

Любомир Кузев
На последната си сесия долнобанският местен парламент прие единодушно от 1 ноември тази година да бъде разкрита държавно делегирана
дейност в новия социален комплекс. Той ще включва център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция с капацитет 15 души
и още толкова клиенти ще има другият център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психически разстройства. В бъдещия дневен
център за социална рехабилитация и интеграция ще бъдат обхванати 30
души. За целта общината вече извършва реконструкция и обновяване на
сградите в бившото военно поделение край рилския град, което й беше
предоставено безвъзмездно от Министерството на отбраната, а в строително-ремонтните дейности участват работници от общинската фирма „
Долна баня Строй“.
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С П Р А В О Ч Н И К

Пею ПЕЕВ

Консултация

І. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е
със седалище в Страсбург (Франция) и в своята дейност се
ръководи от Европейската конвенция за защита правата на
човека и основните свободи, която се прилага в 47 държави-членки на Съвета на Европа. Към съда може да се обърне
всеки гражданин, когато установи, че са нарушени основните
му права или е станал жертва пряко или лично на нарушение.
Не може да се оплаква относно закон или нормативен акт, който смята за несправедлив, нито да се оплаква от името на други
лица, освен когато те са посочили лицето за техен представител.
Жалбоподателят трябва да е физическо или юридическо лице.
Жалбата се подава, ако нарушението е било извършено от орган
на държавата, например от съда или от публичната администрация. ЕСПЧ не разглежда жалби срещу частни физически или юридически лица. Жалбоподателят може да се обърне към ЕСПЧ,
след като са изчерпани всички правни средства за защита в
съответната държава и последната съдебна инстанция се е
произнесла с решение.
Жалба до ЕСПЧ се подава в срок до 6 месеца от датата на решението на последната съдебна инстанция в страната. След този
срок съдът не може да приеме жалбата за разглеждане, независимо от тежестта на обстоятелствата за забавянето. Съдопроизводството в ЕСПЧ е безплатно за жалбоподателите, с изключение
на пощенските разходи, експертизите и адвокатските услуги, които е желателно да се ползват.
Жалбата може да се напише на всеки един от официалните
езици на държавите-членки, ратифицирали Конвенцията, включително и на български. Адресът е: The Registar European Court of
Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex.
Не е необходимо жалбоподателят лично да посети Страсбург за
да изложи устно съдържанието на жалбата. Конкретният случай
няма да бъде разгледан по-бързо и да се получи правна консултация. Необходимо е само да се изтегли формуляр за жалбата от сайта на ЕСПЧ, да се попълни ясно и четливо, да се подпише и изпрати на адреса. Жалбата задължително трябва да
съдържа име, дата на раждане, националност, пол, професия
и адрес (данните трябва да са лични или на упълномощения
представител); държавата срещу която е насочена жалбата;
кратко изложение на фактите; изброяване на нарушените
права; описание на всички вътрешноправни средства, кои-
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то са ползвани при защита на нарушените права, като се посочва
датата на всяко съдебно решение; посочва се в какво се изразява
искането на жалбоподателя, включително исканото справедливо
обезщетение. Съдът не допуска разглеждането на анонимни жалби, но
при изявено желание в жалбата, самоличността на жалбоподателя да
остане неразкрита, следва да се посочат основателни причини за искането.
Съдът уведомява жалбоподателя писмено за всяко свое решение.
ІІ. Телефони за връзка с важни национални институции:
Министерство на труда и социалната политика
(МТСП) – 02/8-119-443;
Агенция за социално подпомагане (АСП) 02/9-350 550;
Национален осигурителен институт (НОИ) - информационен телефон за цялата страна: 07001402, интернет сайт www.noi.bg;
Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК) – информационен
телефон за цялата страна: 080014800, интернет сайт www.nhif.bg;
Национална агенция по приходите (НАП) – информационен телефон
за цялата страна: 070018700, интернет сайт www.nap.bg;
Гореща линия на МВР за полицейско насилие: 02/982 22 22;
Горещ телефон за социални консултации (безплатен) – 0 800 88 001;
Сигнали за корупция (безплатен) –0 800 11 617.
ІІІ. Одобрена е от Министерския съвет и Европейската комисия Програма на Агенция за социално подпомагане при
МТСП за безвъзмездно раздаване на пакетирана храна на повече
от 255 000 социално слаби граждани и семейства, подпомогнати
през отоплителния сезон 2014-2015 г., в т.ч.10 000 пострадали при
бедствия и аварии. БЧК отново е избрана за партньорска организация
чрез процедура за подбор, тъй като разполага с 27 областни склада и
доброволчески потенциал за извършване на трудоемки дейности по
пакетиране на помощта за социално слабите граждани. Акцията ще започне в началото на м. ноември т.г., след провеждането на изборите за
местни органи на властта и националния референдум.
ІV. По данни на НОИ средномесечният осигурителен доход
по чл. 70 ал. 4 от КСО, който служи за изчисляване на индивидуалния
пенсионен коефициент за м. август 2015 г., е в размер на 714.91 лв.
Средномесечният осигурителен доход по чл. 70, ал. 2 за периода 01.09.
2014 г. – 31.08. 2015 г. е в размер на 711.07 лв. и служи за изчисляване
размерите на новоотпуснатите пенсии от трудова дейност с начална
дата през м. септември 2015 г.
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V. В ДВ. бр.79/13.10. 2015 г. е
публикуван Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки. В някои медии
се
публикуваха
необосновани
твърдения, че с него се отнемат
облекчения, предвидени за специализираните предприятия за
трудоустроени лица (СПТЛ). В
действителност с новите разпоредби се ограничават възможностите за злоупотреби от страна на някои юридически лица със
стопанска цел, които спекулативно се опитват да печелят
обществени поръчки за сметка
на хората с увреждания, които
работят с СПТЛ. Така например,
“когато част от предмета на обществената поръчка е включена
в списъка по чл. 30 от Закона за
интеграция на хора с увреждания
(ЗИХУ), възложителят е длъжен
да я отдели в една или няколко обособени позиции, които запазва за
участие на специализирани предприятия или кооперации на хора
с увреждания (Виж чл. 16г, ал.2).
Кандидатът или участникът,
който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението
или в офертата си номера, под
който е вписан в регистъра на
специализираните предприятия
и кооперации на хора с увреждания, поддържан от АХУ, или информация относно регистрация в
еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз
(Виж чл. 16г ал.7). Кандидатът
или участникът, който е специ-

Консултация
ализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания
или отговаря на изискванията на
програма за създаване на защитени работни места (Виж чл. 16г ал.
8), може да участва в обществена
поръчка или в обособена позиция
при условие, че може да изпълни
80 % от нейния предмет със собствено производство или ресурс.
При невъзможност да изпълни
това условие, той може да ползва
подизпълнители или да се позове
на ресурсите на трети лица, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора
с увреждания, за което представя
съответната информация (Виж
чл. 16г, ал. 10.).
VІ. Лицата с 50 и над 50
% загубена работоспособност (вид и степен на
увреждане) се освобождават от заплащане на
винетна такса за 1 (един) бр.
лек автомобил, собственост на
увреденото лице или съпружеска
имуществена общност, с обем на
двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117.64 киловата (160 конски сили). Документите за получаване на безплатна винетка се
подават в Дирекция “Социално
подпомагане” по постоянен адрес
на правоимащия гражданин. - Виж
чл. 10в на Закона за пътищата
(ЗП) и Правилника за неговото
прилагане (ППЗП).
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ГАРАНТИРА СЕ ЛЕЧЕНИЕТО НА
ПАЦИЕНТИТЕ С МИЕЛОФИБРОЗА
Във връзка с писмо на г-жа Елена Дянкова, адресирано до националните медии, в което тя обвинява Нацио- ПРЕСЦЕНТЪР
налната здравноосигурителна каса (НЗОК), че не е изпълнила ангажимента си към пациентите с Миелофиброза, информираме следното:
В изпълнение на Решение на Надзорния съвет на НЗОК са проведени няколко кръга преговори с фирма Novartis Europharm Limited,
UK, притежател на разрешение за употреба на лекарствения продукт
Jakavi (Ruxolitinib), включен в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък. Изготвен е и проект на допълнение на необходимите
текстове в съответната клинична пътека/процедура, по която лекарственият продукт ще бъде назначаван и заплащан. Финалният разговор от тези преговори е проведен на 05.11.2015 г. с г-жа Иванка
Кръстева, подуправител на НЗОК. Постигнати са договорености за
предоставяне на допълнителни документи, необходими за подписване на договор и НЗОК гарантира, че ще заплаща лекарствения продукт Jakavi (Ruxolitinib).

ВЗЕТИ СА ПРЕДВИД ВСИЧКИ
ИСКАНИЯ НА БОЛНИТЕ
ОТ МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ
ТЯХНОТО ЛЕЧЕНИЕ
По повод на пресконференция (16.11.2015 г., БТА), организирана от
Асоциация „Муковисцидоза“ по случай Международния ден на болните
от това рядко заболяване – 21 ноември, както и в отговор на некоректни аудиоклипове на пациентската организация спрямо институцията,
тиражирани в предаванията на национални радиостанции, информираме следното:
През миналата година НЗОК проведе редица срещи с Асоциация „Муковисцидоза“, на които бяха дискутирани искания на пациентите за изработване на една специална пътека за тяхното лечение.
Въпреки че болните имаха възможност да се лекуват по 9 клинични пътеки, въпреки че експертите на НЗОК многократно напомняха, че лечението само по една клинична пътека крие опасност от
ограничаване на достъпа на пациентите до болнична медицинска
помощ, особено на децата, по изрично настояване на пациентската
организация, съвместно с националните консултанти, бе разработена
отделна Клинична пътека (КП) за лечение на заболяването - №309 –
„Муковисцидоза“. Ограничаването на достъпа е обусловено от изискванията към лечебните заведения за болнична медицинска помощ в
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ВЗЕТИ СА ПРЕДВИД ВСИЧКИ ИСКАНИЯ...
съответствие с медицинските стандарти за наличие на задължителни
звена, апаратура и специалисти, за да могат да сключат договор с НЗОК
за работа по КП №309. Въпреки това, исканията на пациентската организация бяха удовлетворени, като институцията положи всички усилия
лечението на пациентите да бъде гарантирано.
Затова в диагностично–лечебния алгоритъм на КП при муковисцидоза с доминиращи белодробни прояви за болни, на които са
предписани и отпуснати лекарствените продукти с международни
непатентни наименования Tobramycin и Domase alfa за домашно
лечение на муковисцидоза, заплащани от НЗОК, се допуска посочените лекарствени продукти да се използват за провеждане на
лечение в болнични условия по време на хоспитализацията на лицата.
За да бъде осигурена на болните комплексна грижа, по инициатива
на НЗОК, бе изработена и Клинична процедура №15 - „Диспансерно
наблюдение при муковисцидоза“. Минис т ърът на здравеопазването – д-р Пет ър Москов, направи пред ложение на
няколко мес та в с траната да може да се ок азва комплексна ус луга на с традащите от муковисцидоза, к ато лечебно
заведение, изпълнител на клинична пътека № 309, задължително
сключва договор и за клиничната процедура.
В извънболничната медицинска помощ за периода януари-септември 2015 г. НЗОК е заплащала домашното лечение на 187 здравноосигурени пациенти със заболяването Кистозна фиброза. Заплатени
са 3 399 954 лв. за следните лекарствени продукти: Panzytrat, Kreon
25 000, TOBI Podhaler – 28, PULMOZYME от трите Международни непатентни наименования /INN/, включени в Приложение 1 на Позитивния
лекарствен списък (ПЛС).

Относно исканията на пациентската организация институцията да заплаща нов инхалаторен антибиотик,
който не е включен в Приложение 1 на ПЛС, информираме, че
- считано от 1 юни 2009 г., НЗОК не определя лекарствените
продукти, техните цени и нивото им на заплащане. Това е в
прерогативите на Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти, който е със статут на държавна комисия. Този орган утвърждава и регистрира цените на лекарствените продукти, включва, променя или изключва лекарствени
продукти от Позитивния лекарствен списък и контролира цените на лекарствените продукти, съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
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А Коледа е повод да станем
малко по-човечни!
И да помним, че такива

в името на човека

трябва да бъдем винаги,
не само преди Рождество Христово...

РАМО ДО РАМО

Мариана Еклесия

От 18 до 21 септември т.г. в София се проведе християнска конференция „Рамо до рамо”, посветена на грижата към хората с увреждания. Първите два дни лекциите
се проведоха в салона на Първа евангелска църква, където
г-жа Стефани Хюбак от САЩ говори за явлението физическо и умствено увреждане в миналото и в нашето съвременно общество. Тя разгледа двата противоположни
възгледа. В далечни времена се е считало, че човешкото увреждане е анормално проявление в един нормален свят, затова най-често се е приемало като дефект, получен за наказание и изкупление на извършени грехове. Тъкмо затова
хората били пренебрегвани, изолирани и дори убивани по
различни начини. По-късният
възглед е, че уврежданията са
естествена част от живота
на един нормален свят, в който
увреждания се срещат дори при
животни и растения. Защитниците на този философски
възглед приемат, че да си роден
с увреждане или да си получил
такова впоследствие не е недостатък, то в никакъв случай не
е трагедия за самия човек и обществото и към такива хора
трябва да се отнасяме с почит,
без да пренебрегваме техните способности. По време на
Втората световна война, когато човечеството дава милиони жертви, извършват се безброй умишлени злодеяния,
които увреждат завинаги не само здравето, а и цялата
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природата, се приема, че уврежданията са една нормална част от един ненормален
свят.

Повече от 20 години г-жа Хюбак
има мисия да пътува по света със
свой екип и да насърчава хора с неизлечими заболявания. Тази нейна
дейност има дълбок личен мотив.
През януари 1992 г. тя става майка на втория си син Тимоти, роден
със синдрома на Даун. След извършени изследвания на кръвта още
на втория ден, диагнозата й е съобщена от педиатъра в болницата
с уточнение, че това дете ще има
по-бавно умствено и физическо
развитие от другите
деца. Стресът е неизбежен, но Стефани
разбира, че трябва
да се грижи и обича
своя новороден син
точно толкова, колкото и първородния
си двегодишен Фреди. В своите беседи
Стефани разказа:
- Хората с увреждания са по-добри
от нас. Тим беше на
7-8 години, когато
в пощенската кутия
получихме картичка
с описания на хора,
живеещи в Африка в потресаваща
бедност; виждаше се, че те едва
оцеляват в колиби сред пуста земя.
Толкова се шокирах от картичката, изпратена от благотворителна

организация, че
същата вечер
показах фотографията на моите деца. И двамата
се развълнуваха от нея,
а Тими сви вежди от мъка и
попита: „Ние нали имаме пари,
защо не им изпратим?” Същата
седмица изпълнихме желанието
му.Личният опит, наблюденията,
изводите на Стефани Хюбак, по
професия икономист, са събрани
в книгата й „В същото езеро, но на
различна лодка”. Символиката на
заглавието е обяснима – езерото е
животът, в който всички хора са потопени, а лодките са различни по
смисъла на човешкото състояние,
изява, самочувствие и по това как
обществото приема по-различните.
Авторката знае, че
отношението към
различните
хора
започва от семейната среда, в която
всички трябва да
бъдат възпитавани в милосърдие
и уважение към
всеки човек, включително онзи с увреждане. Стефани
дава пример как
петгодишният
й
син Фред е защитил безпомощния
си брат Тим, като подарил по една
плесница на двете госпожици край
басейна, защото се надсмивали на
желанието му да плува като всички хора. Преди Стефани да извика
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към сърдития Фред и да спре плесниците му, родителите на малките
дами разрешили конфликта в полза на Тим, като разбрали, че случаят е добър урок за момичетата – да
не се надсмиват, за да не бъдат и
те прицел за укор с плесници. Защото, ако душата на всеки човек
може да бъде лесно огорчена и
отблъсната, то душите на хората с
увреждания са още по-раними, затова трябва да се отнасяме към тях
с внимание и търпение. Както учи
и библейската мъдрост: „Отдавайте повече почит на другия, отколкото на себе си!”
Почит! Тази дума,
уви, днес все по-рядко
се среща в отношенията, подложени на груба атака чрез присмех,
отрицание,
недоверие, цинизъм. А всяко
действие и дума показва същността на сърцето ни. При срещи, както
и при работа с хора със специфични особености, подозренията и
омразата могат да ни провалят, но
ние сме длъжни бързо да се поправим, като променим отношението

си към разбиране. Защото човекът
с увреждане е ценен колкото нас.
Екипът на Стафени Хюбак включваше още петима от САЩ, които
имат в семейството си дете или
възрастен с увреждане. На втория
ден от семинара микрофонът беше
предоставен на всеки от тях да разкаже за трудностите и радостите от
съвместния живот с неизлечимо
болните. От българска страна говореха петима родители на деца с
тежки увреждания. Наложи се възгледът, че въпреки всички предизвикателства и изпитания, животът
с едно невинно страдащо сърце е възпитание
в търпение и любов за
всеки член от семейството. Същото се отнася и за обществото. Защото на никой не е гарантирано, че в даден
момент пред него няма да застане
същият въпрос: „Защо се случи с
мен? В моето семейство? С моето
дете?”
На тези въпроси, уви, никой не
може да даде отговор. Дори и застрахователна компания...

СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК ОПАЛ
Името на скъпоценния камък опал достига до нас
непроменено (около 250 г. пр.н.е.) от времената на
древния Рим, където са нарекли този изумителен камък
Името Оупъл на английски идва от опал, скъпоценен камък с
проблясъци, ползван за изработка на украшения. В екипа на Стефани Хюбак беше госпожа Оупъл Хардроу, която живее в неголемия
град Уиндър, щата Джорджия. Съпругът й Бен бил само на 29 години, когато претърпял катастрофа, а всяка катастрофа носи нов
повратен знак на съдбата. От взрива на двигателя лицето на Бен
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СКЪПОЦЕННИЯТ ...
било обезобразено, едното око напълно загубено, а от черепно мозъчната
травма на главата при инцидента
по-късно било установено, че младият мъж се е върнал интелектуално
в двегодишно дете... Днес, балансирана и лъчезарна, г-жа Оупъл не забравя
миналото:
- Първите години бяха много тежки
з а
мен и дъщеря ми, по време на катастрофата
деветгодишна. След удара изпитах всичката мъка, която връхлита човека с неподозирана сила, но съзнавах, че не мога да променя нищо,
освен да бъда грижовна и търпелива. Когато се оженихме с Бен, се
заклехме да бъдем заедно в радост и мъка, здраве и болест, младост
и старост... Сега той е на 64 години и изглежда така. – Оупъл започна да прехвърля снимките в своя мобилен телефон, за да покаже
дядо Бен. От срещата с лицето на мъжа неволно извиках „Господи!” Отпечатъкът на травмата е така дълбок и незаличим, че
дори от снимка чувството на страх и смут се забива в отсрещния човек като стрела с въпроса: „Как бих се чувствал така?” След
бавното, постепенно възстановяване, продължило десет години,
Бен може да се движи самостоятелно, а интелектуално е израсъл
до дванадесетгодишно дете, затова с него винаги е забавно. Единствената дъщеря се омъжила за треньор по бейзбол и двамата
заминали на работа в Германия, като подарили на татко Бен и
мама Оупъл две внучета – момче и момиче.
Но изненадата ми от жената с име на скъпоценен камък не спря
до първата снимка, защото за нея лошият знак на съдбата не е
окончателен:
- Човек може да превъзмогне страданието само с дела на милосърдие. Чрез отчаяние, оплакване, униние никой не може да спаси душата си от скръбта. Затова, когато Бен стъпи на краката си и
семейството на дъщеря ми замина в Европа, аз пожелах да замина
на работа в Перу, като водех понякога със себе си и Бен. – Оупъл
спря дисплея на снимка с две момчета и продължи възторжено: Това са нашите синове Уилдър и Пачеко. На възраст 11 и 9 години, след като са били изоставени от родителите си, живеели с
по-големия си брат Мигел по улиците на Лима. Полицията там
редовно събира бездомни деца и ги отвежда в общежитие, където
им се осигурява по-добър живот и възпитание до навършване на
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пълнолетие, когато могат да започнат работа и да създадат семейство. Приех да бъда не само тяхна възпитателка, а се грижех
за тях като майка, която трябва да им даде всичко, от което са
лишени. Всички деца се нуждаят от обич и нежност, защото са
Божи образ.
Неволно станах от стола си и прегърнах големия бисер, който
свети с неотразимото богатство на любовта. В този миг пожелах
да разкажа на всички хора за г-жа Оупъл, а разбирах, че думите са
слаби да предадат истината на подвига й. Затова я помолих да
сподели нещо незабравимо от живота и работата си с тези момчета. Оупъл Хардроу помисли минута, две, докато прехвърляше в
дисплея на паметта си различни случаи и скромно сподели:
- Момчетата станаха на 15 и 17 години, имаха обичайните за
възрастта вълнения, тревоги, въпроси. В този период бях единственият човек, който да ги разбира и да им помага, но имах задължения към Бен в Джорджия. При едно следващо пътуване го взех
за два месеца със себе си в Перу. Щом наближи времето да се върнем
вкъщи, една вечер по-големият брат Уилдър поиска да говори с
нас. Беше пределно откровен и каза на мъжа ми: „За нас тя е мама
Оупъл, а ти си татко Бен. Вие двамата ни накарахте да се чувстваме като всички други хора в града и като всички деца, които
имат родители. Ние с Пачеко разбираме, че трябва да се върнете
в своя дом, но двамата имаме нужда от мама Оупъл, и не вярваме,
че ще ни остави сами сега, когато ни е необходима.”
Госпожа Хардроу потърси снимки в дисплея, за да уточни:
- Изпратих Бен на летището и останах при момчетата. Това
беше нашето решение с Бен, защото знаехме, че Христос живее в
лицето на всеки човек и трябва да Го обичаме – тя подаде апаратчето, където видях Уилдър и Пачеко вече на 29 и 27 години с техните съпруги и с двете им дъщерички, за които уточни: - Това са
моите внучки, които ме наричат баба Оупъл. Те ме обичат така,
както и аз тях.
Опитах се да видя очите на баба Оупъл, макар да беше с очила,
но забелязах, че между зениците и стъклата са разцъфтели две
божествени орхидеи. Като попитах откъде са тези цветя, Оупъл
добави, че е била на мисия в Кения и други страни по света, където
социалният контраст между богатството и бедността е много голям, страданието в обществото е видимо за хора с чувствителни сърца, които
искат да помогнат на нуждаещи се. Исках да я помоля при следващото й пътуване по света да ме
вземе като придружител. Вместо това отново я
прегърнах и казах: „Елате пак при нас в България!”
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Сакати съпрузи без социална помощ
Екатерина ХРИСТОВА
За съпрузи в тежко положение поиска да ни разкаже
Станислава Митева, която откак е пенсионер, живее в Поповското село Посабина. Станислава е добър
приятел, цени обичаните
хора, желае да помага, когато са онеправдани. Такъв
е и случаят, за който ни
потърси.
Ето за какво точно става дума.
В село Медовина, също Поповска
община, живеят Мария и Недялко Славови. „Преди повече от 20
години съпругът на моята приятелка Мария претърпя инцидент, след който остана цял живот
инвалид, с прекъснат гръбначен
мозък и неподвижни долни крайници. Мария сама пое отговорностите и грижите за Недялко. Тя го
обслужваше с голямо внимание и
старание, но съдбата беше жестока с това семейство. Споходиха
я диабет и подагра. А от инсулина, който си инжектира сама се
увредиха и бъбреците й. Налага
се на всеки три месеца да ходи
до Видин на лечение. Малката й
дъщеря се грижи през това време
за баща си, въпреки че работи на
смени в града. Голямата е в Испания, но в повечето време доходите й са от трудовата борса.” Разказвайки историята на приятелите
си, очите на Станислава Митева
се пълнят със сълзи. От състрадание, от болка, от невъзможност да

им помогне така, както би искала.
А всъщност те не искат много.
Не търсят пари или нещо подобно. Искат само асистент, помощник или въобще човек, който по
няколко часа на ден да бъде с
тях, да им помага и дори да бъде
връзката им с околния свят. „До
2014 г. семейството имаше назначен човек от патронажа в Попово
за 8 часа, без почивните дни. Тази
година обаче Славови само се
надяват на такъв човек поне за 4
часа, но социалните категорично
им отказват. Не можело, защото
имали дъщери, а и доходи от чужбина” – обяснява ни Станислава.
„Мария вече не може да излиза
от стаята. Движи се с патерици от
леглото до тоалетната. Недялко
пък има нужда от подкрепа, за
да седне в инвалидната количка. Търсят помощ от приятели по
телефона, но на село хората не са
много, освен това, всеки има своите си ангажименти. Трудно им е.”
– с болка ни споделя Станислава
Митева. „Не мисля, че ще трогна
сърцата на социалните работници в Попово, но се надявам все
още да има здравомислещи хора
в нашата държава, които да помогнат това нещастно семейства,
затворено у дома.”
С тези прости думи Станислава Митева казва всичко. Ние се
присъединяваме към призива й
– нека от социалната служба подпомогнат Мария и Недялко с личен асистент поне за няколко час
дневно.
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ИЗЦЯЛО ОТДАДЕН НА
ИЗЯЩНАТА СЛОВЕСНОСТ
На 28 октомври в салона на Националното читалище на слепите се
състоя среща с пловдивския творец
Стефан Стойчев. Като журналист
е работил за десетина печатни и
електронни медии. Той е автор и
на сатирични,
поетични и белетристични
текстове, поголямата част
намерили място
в петте негови
книги. Над седем години се
занимава и с
актьорско майсторство. Години наред участва в редица национални
фестивали, представяйки свой авторски хумор, а също и чужди произведения. От тях той е носител на
много златни и сребърни отличия.

Срещата продължи почти час и
половина. След себепреставянето
си, гостът прочете по няколко неща
от книгите си. А след това въпросите заваляха. Питаха го за него
самия, за неговите професионални
занимания, как е станал телевизионен водещ. Зададоха му и въпроса:
как е попаднал сред слепите. Стана на дума и за неговите спортни
занимания като футболист в ФК
„Марица”. Дори и за пловдивския
кметски балотаж ...
Идеята за тази среща принадлежи на Керанка Милушева. Тя
именно това лято даде за сканиране и петте книги на пловдивския автор, които сега могат да

Ангел Сотиров
се намерят безпроблемно в Електронната библиотека към читалището на слепите. Оказа се, че
част от присъстващите вече са
бяха запознали с някои от книгите
на брадатия дългокос интелектуалец, чийто съграждани го вземат ту
за благ свещеник, ту за изявен художник. Прегърбена на две бабичка
се опитва да му целува ръка, а моя
племенница е в захлас от неговата
артистична визия.
Самият живот, както при Максим Горки, са неговите високопрестижни университети. А професионалните му метаморфози са
като тези, на които са подложени
американския писател Джек Лондон
и на съвременния български писател Христо Стоянов. Какво ли не
е работил? Стефан Стойчев е бил
оператор-стъклодобивник, групов
майстор, шофьор, дърводобивник
в Коми, водач на товарно такси,
управител на почивен дом, фотограф на свободна практика. Но в
действителност той през цялото
време е бил изцяло отдаден на изящната словесност, като я създава
и преставя. От името на читателите, и от мое име,
да пожелаем на Стефан Стойчев нови и
успешни срещи със
своите почитатели!
А защо не и още нови
авторски книги!!!
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Откровение, поздрав и пожелания
от поетесата Дора Манчева
НАШИТЕ МЕЧТИ
С тъга и болка бродех
самотна в моя град,
усмивки зли събирах
от този черен свят.
Кошута млада – бягах
през родните гори.
Трохи любов намирах
във ранните зори.
В косите черни вплитах
ветрецът луд, игрив.
Снагата с младост кичех
със поглед срамежлив.
Във късна нощ вълшебна,
догде целуваше ме ти
и стигнахме простори звездни,
открихме нашите мечти.

ЛЮБОВТА
Душите да разпуснем с песни,
със вино, танци и игри.
Да викнем спомени чудесни
от сладки буйни младини.
Любов дарете на сърцата,
що плува в капчица сълза.
Да има радост на земята
във ранна утринна роса.
Тя тръгва с радост всяко утро
със мирис нежен на цветя
и със чадърче пъстро
посреща влюбено деня.
Възпявана е от поети,
облечена в добри слова
и в недописани куплети,
остава вечна любовта.

ЧЕСТИТО, БЪДИ ЖИВА И ЗДРАВА, ЯНКЕ!
Тази година председателката на ООИ-Ямбол Янка Рангелова навърши 65 години. Тя е редови член от учредяването на организацията
през 1991 г. Била е дълги години касиер, а от няколко години е председател на най голямата организация в региона. През годините винаги е
била активен доброволец, помагайки с каквото може на хората.Участва
в обучения за работа по проекти на нашата и други НПО, организира
срещи с колеги от други организации в града, в региона и в страната.
Организира празници и екскурзии в клуба на желаещите. Тя е активен
доброволец за подпомагане на членове на организацията и към дружеството на БЧК „Благотворителност”. Работи напълно безвъзмездно и почти всеки ден е в
клуба на организацията.
Управителният съвет и членовете на организацията й желаем още дълги години да бъде
все така всеотдайна, да бъде
сред нас жива и здрава!

Кръстина Атанасова
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НАДЯСНО: 1. Иглолистно дърво
от сем. Борови. 2. Марка италиа
нски пишещи машини. 4. Наш
книгоиздател, книжар и просветен деец (1828-1911). 6. Балканска
столица. 8. Част от денонощието.
10. Скотовъд, пастир в Монголия.
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новели”. 15. Горско дърво от рода
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рамо на геодезически и астрономически уреди за измерване на ъгли. 5.
Предачна машина. 7. Село в Старозагорски окръг, Казанлъшка община.
9. Морска риба. 11. Герой на Елин Пелин от повестта „Земя”. 12. Столицата на Албания. 14. Герой на В.Друмев от драмата „Иванко”. 16. Героиня на
Вики Баум. 17. Стара мярка за тежина. 19. Гласен звук. 21. Въртящата се
част на електромотор. 23. Река в САЩ в едноименен щат. 25. Риба от сем.
трескови. 26. Албанска телеграфна агенция. 27. Вид смазка за триещи се
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ОТГОВОРИ НА
РОЗЕТКАТА ОТ бр.11
Надясно: 1. Берн. 2.
Дюар (Джейма). 3. Крум.
4. Оман. 5. Арон. 6. Град. 7.
Троя. 8. Инин. 9. Ария. 10.
Гана. 11. Тире. 12. Дати.
НАЛЯВО: 1. Бара. 2. Дете.
3. Кюри (Мария). 4. Оран. 5.
Амур. 6. Грам (Християн).
7. Трон. 8. Иран. 9. Анод.
10. Грил. 11. Таин. 12. Диня.

КУРАЖ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ
СВОИ АВТОРИ - ЖУРНАЛИСТИ,
ДОБРОВОЛНИ СЪТРУДНИЦИ И
РАБОТЕЩИ ЗА СИБ И ИМ ПОЖЕЛАВА
ОЩЕ ПО-ГОЛЯМА АКТИВНОСТ ПРЕЗ
НОВАТА 2016 ГОДИНА!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ОБИЧАНИ!
ВЕСЕЛИ И КРАСИВИ ПРАЗНИЦИ!

януари 2016

•01. - 165 г. от рождението на Тодор Каблешков
- български националреволюционер, автор на
Кървавото писмо
(1851-1876).

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•06. - 160 г. от рождението
на Райна Княгиня –
българска учителка,
ушила знамето на
Априлското въстание
(1856-1917).

•07. - 160 г. от рождението на Стоян Михайловски
– български поет, сатирик, баснописец (18561927).
•08. - 80 г. от рождението на Георги Данаилов
– български драматург,
белетрист и
киносценарист (1936).
•28. - 120 години от смъртта
на Иван Добровски –
български просветен деец и
общественик (1812 - 1896) .

•30. - 115 г. от рождението
на Тодор Боров – български
библиограф и библиотековед
(1901-1993).

