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На какво ще
заложим през
новата 2016
година? На
маймунски
хитрини и игрички,
та някак си да
оцелеем?
На страха пред
безмилостния ход
на времето?
Или на любовта към децата, към
близките, към
родината...
Красимир КОЦЕВ - Председател на СИБ:
...Съюзът трябва да се отвори по-широко към младите хора,
към симпатизантите на хората с увреждания и членовете на
техните семейства. Дейността в структурите на СИБ трябва да
се придвижи от дейност на хората с увреждания към дейност в
полза на хората с увреждания, извън политическото противопоставяне, корпоративните и груповите интереси. Трябва да
осмислим и овладеем по-добре ролята на социалната чувствителност в обществото при защита интересите на хората в неравностойно положение.
На членовете на СИБ, на многобройния актив и доброволците,
на всички хора с увреждания и техните семейства желая успешна, мирна и богата Нова 2016 година!
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НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ
от Председателя на СИБ
Красимир Коцев

Уважаеми колеги – членове на СИБ,
роднини и съмишленици на хората с увреждания,
Настъпващата Нова 2016 година е повод за реална равносметка
на извършеното в полза на хората
с увреждания, както и на пропуснатите възможности за утвърждаване правото им на свободен избор, за постигане на равен старт
в учението, труда, бита, личния и
обществения живот. Продължаващата финансово-икономическа
криза, съчетана с остро политическо противопоставяне, бюрокрация, корупция и незачитане
на държавните институции, не
позволиха да разгърнем напълно
възможностите си на неправителствена организация, изградена в условията на прохождащо
гражданско общество. Отново се
сблъскахме с безродни новобогаташи и техните слуги, защитаващи корпоративни и чужди интереси. Продължиха опитите да
се игнорира напълно или частично неправителственият сектор
в процеса на реформите и да се
прехвърлят съпътстващите ги тежести върху най-уязвимите слоеве на населението, в т.ч. и върху

хората с увреждания. Продължиха опитите за дестабилизация и
подчиняване на неправителствените организации чрез поставянето им във финансова зависимост от държавните институции
по пътя на възлагане на удобни
проекти за управляващите.
Тази обстановка затрудни СИБ
и другите национално представителни организации на и за хора с
увреждания в борбата им против

Продължава на стр. 33
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•1190 г. от рождението на Св.
Константин - Кирил Философ –
славянски просветител, създател на славянската азбука, основоположник на славянската
и българската литература (826
– 869) ;
•1130 г. от началото на разпространението на
славянската писменост в България (у нас пристигат учениците на Св.Св. Кирил и Методий – Горазд, Климент, Наум, Ангеларий
и Сава – наречени св. Седмочисленици), (886) ;
•820 г. от смъртта на цар Иван Асен І – един от основателите на Втората българска държава, убит от болярина Иванко (неизв. – 1196) ;
•660 г. от създаването на Евангелието на цар Иван Александър (Лондонско, Кързоново) - изключително богато украсен ръкопис с 366 миниатюри (1356) ;
•645 г. от основаването на Търновската книжовна школа, обобщила
и завършила духовните усилия на българското средновековие (1371) ;
•610 г. от смъртта на Киприан – български книжовник и висш духовник, чичо на Григорий Цамблак (1330-1406 );
•450 г. от основаването на най-голямата славянска печатница от Яков
Крайков във Венеция и излизането на “ Часослов “, първата българска
книга, издадена в печатницата през 1566 г. от Яков Крайков – първият
български печатар;
•365 г. от отпечатването на сборника с молитви “Абагар “ от българския книжовник Филип Станиславов – първата българска печатна книга с новобългарски езикови елементи (1651);
•330 г. от избухването на второто Търновско въстание срещу османската власт (1686) ;
•210 г. от издаването на “Кириакодромион, сиреч Неделник “ от Софроний Врачански – с която се налага говоримата реч като език на
книжнината (1806) ;
•200 г. от рождението на Антим I – първият български екзарх , черковен и обществен деец (1816-1888) ;
•190 г. от рождението на Иван Шопов – първият български библиограф (1826-1853) ;
•180 г. от рождението на Теодосий Икономов – български просветен
деец и писател, автор на първата българска оригинална драма “Ловчанският владика” (1836-1871) ;
•170 г. от откриването на първото класно училище в Копривщица от
Найден Геров (1846) ;
•170 г. от рождението на Павел П. Калитин – руски подполковник ,
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герой от Руско-турската освободителна война , загинал в боя при Стара
Загора (1846-1877) ;
•160 г. от първото честване на 24 май като ден на българските просветители Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден
Геров (1856) ;
•160 г. от създаването на първите български читалища и първите читалищни библиотеки в Свищов, Лом и Шумен (1856) ;
•160 г. от създаването на Българския театър ;
•150 г. от издаването на първите печатни библиотечни каталози от
Петко Р. Славейков (1866) ;
•150 г. от рождението на Пере Тошев – български революционер и
учител, деец на ВМРО (1866-1912) ;
•140 г. от рождението на Иван Кирилов – български белетрист и драматург, автор на творби за деца (1876-1936) ;
•140 г. от пренасянето на Венелиновата библиотека от Одеса в Пловдив през 1876 г. Венелиновата библиотека е дала основа на книжния
фонд на Народна библиотека ”Иван Вазов”;
•135 г. от създаването на Пловдивския драматичен театър (м. юли
1881 г.). Първото представление се е състояло на 8 декември 1881 г. ;
•130 г. от смъртта на Вито Позитано – италиански дипломат, вицеконсул и почетен гражданин на град София (неизв. – 1886) ;
•120 г. от смъртта на Петър Алабин – руски обществен деец и публицист, първият граждански губернатор на София след Освобождението
(1824-1896) ;
•110 г. от рождението на Давид Перец – български художник , живял
в Париж от 1947г. (1906-1982);
•90 г. от рождението на Георги Георгиев – Гец – български драматичен
и киноактьор (1926-1996) ;
•80 г. от рождението на Красимир Кюркчийски – български композитор, творчеството му е свързано с българския фолклор (1936 – 2011).
2016 г. е обявена за:
Международна година на бобовите растения.
Международна година на камилите.
Десетилетия под егидата на ООН и ЕС :
•2006 – 2016 г. – Десетилетие за възстановяване и устойчиво развитие на засегнатите райони.

Изработила : Ангелина
Ставрева,
Отдел “Методичен “
Регионална Народна
библиотека
«Ив.Вазов»
- Пловдив
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МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ 3 ДЕКЕМВРИ
И КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
озариха с надежда
края на 2015 година

   

Ние сме знаещи и можещи –
дайте ни шанс!
Историята ни, тя се
знае от всички вас чуващи,
виждащи, ходещи здрави
хора. Тя е необикновена,
защото сме със силен дух,
който ни помага да бъдем
борбени и да доказваме,
че с нищо не сме по-лоши
от люде без увреждания.
Можем да бъдем лекари,
учители, социални работници, компютърни специалисти – дайте ни шанс!
Сърцата ни са огромни и
събират болката на всички нуждаещи се. Обичаме,
съществуваме и сме готови да винаги помогнем.
Международният
ден
на хората с увреждания 3
декември е ден на равносметка не само за нас, но и
за вас, здрави хора - какво
сте направили, правите,
с какво ще ни помагате
в бъдеще, за да сме рамо
до рамо с вас. Не искаме
съчувствие, а работа, поле
за изява и достоен живот!

габрово

Цанка ОДАЖИЙСКА
С такива мисли и чувства
ние от ОО на СИБ - Габрово се
събрахме в зала ,,Възраждане‘‘
на празничния концерт на нашата вокална група „Надежда”с
худ. Ръководител Стефка Карапенева. Хор, доказaл се у нас и в
чужбина с многобройните си изяви и донесъл нагаради, златни
медели и плакети от конкурси в
цяла България. Пенка Гатева, зам.
председател на организацията и
технически отговорник на групата откри концерта със стихове.
Прозвуча песента „Мой роден край”‘. Тя благодари на
всички приятели, които са направили живота ни по-лек с
песента „Приятели да имаш е
богатство”. За хората, напуснали
дом и Родина, прозвуча песента
„Идвайте си”. С „Цветя за обич”
бяха поздравени всички жени.
А призивът на нашия председател Васил Грънчаров беше – „Житейският ни път е борба, но
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по-всички подайте си ръка.”
Зарадва ни и мъжкото вокално
трио Васил Грънчаров, Цветан Костов и Минчо Минчев с веселите
песни за рибари и гъбари. Изявиси глас и певицата Радка Бойновска със собствена песен „Хубав е

живота”, но разплака публиката
с думите : „В бедност аз живях,
но в бедност не умрях. Здраве, песен и любов, да ги имам
всеки час, пожелавам и на вас”.
Във втоарата част на концерта
беше поздравена Стефка Карапенева, която води групата вече 15
години. Със стари градски песни
бяха поздравени и по-възрастните
членове
на
дружеството.
Пенка Гатева отправи пожелание
за весели коледни празници с песен. Последваха поздравления от кметицата на
Габрово Таня Христова, от
представителите на политически партии ГЕРБ и БСП, от
Гражданско движение „ Днес”,

от хор „Старопланинско ехо”, от
заведението за социални услуги, от председателя на читалище
„Габрово” г-жа Тотка Полякова,
от град Дряново, от приятелите
на Туристическа група „Младост”
и много други. Сцената се изпълни с кошници цветя и букети.
-Бъдете верни на себе си и своите мечти - ни пожела адвокат
Христова, която консултира
нашите членове безплатно, за
което сме й много благодарни.
Празненството завърши с вечеря в рес торанта
на нашия приятел Николай,
където се изявиха певиците
от туристичската група.
Организацията на нашия празник беше на ниво благодарение
на Стефка Рачева – Председател
на РО на СИБ и координатор и на
председатела на ОО на СИБ Васил
Грънчаров.
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Красимира ДИМОВА
Тържеството в ОО на
СИБ в с. Баните, област
Смолян на 03.12.2015 г., община Баните, се проведе
на самия Ден. То беше отЗахринка Славчева и регионалния координатор
Петя Николова. След това
думата взе и Директорът
на СОУ «Христо Ботев»
Пенчо Токучев, който също
поздрави хората с уврежкрито от председателя на организацията Красимира Димова със
слово, посветено на хората, които
продължават да бъдат все така
борбени и силни и в най-тежките
моменти на живота. Представител на общината - Севда Биринджиева - старши експерт, прочете
поздравителен адрес и пожела
на всички хора с увреждания повече радост и усмивки, здраве и
кураж.
Г-жа Димова прочете поздравителен адрес и от Смолян - от
председателя на УС на РО на СИБ

Галина ГАНОВА

дания. После започнаха изпълненията на танцова група «Родопско
омайниче» с ръководител Ани
Кавалджиева, за което благодарим. Благодарим и на Милен Белчев - кмет на община Баните и на
всички други, които помогнаха да
отбележим 3 декември.
враца

За втора поредна година Международният ден на хората с увреждания във Враца бе отбелязан, благодарение на щедрото спомоществувателство на ВиК. Жестът трогна членовете на ООО на СИБ и
те изразиха своя възторг в благодарствено писмо до директора Ангел Престойски. „Благодарим за съпричастността към нашите проблеми! Прекланяме се пред Вашето голямо милосърдно сърце!“, написа
председателят на местната организация Начо Начев. Дългоочакваното тържество се състоя в ресторанта при Дома на науката и тех-
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никата във Враца. Около богатата трапеза
се събраха десетки хора с увреждания, оставили болежките у дома. В духа на българската традиция те бяха посрещнати с питка
и шарена сол, любезно поднесени от ветерана в организацията и майстор на погачите
Жасмина Баръмова. „Днешният ден не е празник за нас, но е повод да кажем на останалите, че сме като тях, че ни има. Пожелавам на на всички вас по-добър
и по-щастлив живот“... - заяви пред регионалните медии Начо Начев,
координатор за региона. Официалните
гости, почели с присъствието си Международния ден, не бяха много: Галя Цветанова – директор Дирекция „Социални и
здравни дейности“ в община Враца и Румен Ценов – началник отдел „Социални
грижи“. Новият градоначалник Калин Каменов и областният управител Малина
Николова изразиха своята съпричастност с поздравителни адреси,
поради заетост. За доброто настроение на събратята си по
съдба се погрижи новосъздадената Певческа група „Детелини“, която изпълни с неповторим патос
няколко песни от своя репертоар.
Международният ден на хората с увреждания бе повод и за
посещение на театрална постановка в Драматично-куклен театър. По традиция, билетите за
„Забрадка на слънцето“ бяха закупени и дарени от две местни фирми:
„Асенов електрик БО“ и „Владин Христов“ ЕТ.

Радка ЗЛАТЕВА
Членовете на клуба на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” се събраха в ресторант „Чилиците” да
отбележат Деня на хората с увреждания. Гости бяха: зам. кметът на
община Твърдица г-н Петко Борисов, председателят на Общинския
съвет г-н Валентин Лазаров, г-н
Веселин Василев - Председатер РО

ТВЪРДИЦА
на СИБ - Сливен, г-н Тончо Тончев
- председател на ОО на СИБ в Сливен и г-жа Жана Димитрова също
от Сливен.
Радка Иванова, член на клуба в
Твърдица, обясни защо 3 декември е обявен от Генералната асамблея на ООН за Ден на хората с
увреждания. Ние – каза тя не бива
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ТВЪРДИЦА
вяне на социални услуги в
домашна среда. Г-н Борисов изтъкна също, че когато
председателят на клуба г-н
Колев се обърне към общината за помощ, винаги е
само в навечерието на този ден да
си спомняме за
различните катонас. Повечето от
тях са принудени
да наблюдават
околния свят от
прозорците
на
своите къщи и апартаменти.
Тези хора не просят милост,
нито съжаление. Искат една
протегната ръка. Искат достъпна среда и подходящи условия, за да се трудят според
възможностите си и да бъдат
полезни за себе си и за обществото. Тези хора трябва да
имат достъп до обществените сгради, жилищните блокове, общообразователната система пазара на
труда. Затова трябва политиците и
институциите да обърнат още посериозно внимание на хората с увреждания.
В своето изказване зам. кметът
г-н Борисов каза, че община Твърдица е започнала работа по проект
с висока социална значимост - „С
грижа за вас у дома”. Бюджетът
му е около 500 хиляди лева. Той
има за цел да подобри качеството
на живот на хора с увреждания и
самотно живеещи чрез предоста-

оказвана такава.
Председателят на Общинския
съвет г-н Лазаров обеща, че винаги
ще се отзовава и помага на хората
с увреждания в общината.
Г-н Васил Василев изказа своето
задоволство от дейността на Общинската организация в Твърдица
и пожела все така да помагат на
нуждаещите се хора. След това
имаше обяд, музика, веселие.
По повод този ден не бяха забравени и останалите членове, които
са лежащо болни. Те бяха посетени в домовете си и им бе занесена
скромна почерпка.
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белене
Ралица ГОСПОДИНОВА

В Белене хората с увреждания
организираха празничен обяд в
местно заведение. Гости на събитието бяха кметът на общината Милен Дулев, заместникът му
Малина Ешекова и председателят на Общински съвет Д-р Бистра Павловска.
„Общината ще осигури издръжката на Клуба на хората с увреждания и през 2016 година”, обеща
кметът, а Д-р Павловска връчи
на председателката на организацията Рени Петкова поздравителен адрес и гарантира, че в нейно
лице Клубът и членовете имат
приятел и партньор.
Г-жа Петкова се обърна към
присъсътващите с думите: „На

доспат

този ден се изразява уважение, почит и внимание към
нас - хората с увреждания.
Ние си даваме сметка, че нашето ежедневие е трудно
и това ни задължава като
общинско ръководство да се
отнасяме отговорно и с разбиране към проблемите, да търсим
пътища и средства за решаването им, да помагаме на вашите семейства. Аз вярвам, че наша много важна и чисто човешка мисия
е хората с увреждания да получават необходимата им подкрепа за постигане на пълноценно
човешко съществуване. Но това
няма как да стане без обединяване на усилията на цялото общество, на всички неправителствени организации за гарантиране
на конституционните ни права!
Пожелавам Ви повече радост и
усмивки, здраве и кураж за преодоляване на предизвикателствата, които животът Ви поднася!

Аки ДЖИНСОВ

«Уверявам Ви, че в мое лице ще имате личната ми подкрепа и готовност за съдействие
по начините, които законът ми отрежда.» - това
каза кметът на община Доспат инж. Елин Радев в поздравителния си адрес към хората с увреждания в община Доспат на 3-ти декември.
Община Доспат по традиция се присъединява към
отбелязването на този ден с уважение и поклон пред хората, които имат куража в трудните времена, в които живеем, да отстояват
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доспат

правото си на
личностна изява и достоен
живот,
каза
още
кметът
и
допълни,
че все още обществото
дължи много на хората в неравностойно положение.
Поздравления поднесоха и Детелина Черкезова от ДСПДевин от името на цялата институция и служителите, работещи в нея, от местни и областни организации на хора с увреждания. Сред присъстващите, дошли да уважат празника,
бе и Емилия Рашинова, директор на ДЦДУ и ЦОП - Доспат.
Празничната програма бе подготвена от Общинска администрация .
Любомир КУЗЕВ

Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в Долна
баня събра хората си на хижа
«Гергиница» в подножието на Рила
в новото село Свети Спас, за да
отбележи тържествено Международния ден на хората с увреждания.
На влизане в столовата на

ДОЛНА БАНЯ

планинския дом всеки бе закичен със здравец и честитка.
Тържеството бе открито от заместник-председателката
на
сдружението Светла Стоименова,
която след като припомни накратко за историята и настоящето
на този ден, сърдечно благодари
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за всичко направено от страна
на
общината.
Благодарностите лично получиха кметът на
община
Долна
баня Владимир
Джамбазов, председателката
на
общинския
съвет
Лиляна
Драганова и общинският съветник Филип Джамбазов, които уважиха поканата за участие в тържеството.
Поздравителен адрес поднесе Лиляна Драганова, след нея
и г-н Джамбазов пожела
на хората
в неравностойно положение преди
всичко здрахасково
Хасковлийката Кристина
Григорова, която е с увреден слух, се включи с две
изпълнения в концерта по
повод Международния ден
на хората с увреждания – 3
декември. Момичето е лауреат на много конкурси и
заслужено се радваше на
горещите аплодисменти на
публиката. На сцената на
Младежки център излязоха
различни танцови и певче-

ве и повече топлина във всеки
дом, както и повече кураж и сили.
Отново се изяви
поетесата Лиляна Иванчева,
която макар и с
две патерици, рецитира, пя заедно
с всички и
дори се хвана
на
хорото.
Всеки член на
клуба на инвалидите ще
получи безплатно от общината по
три кубика дърва за огрев,
а за коледно-новогодишни
празници - допълнителна
парична социална помощ.
До мръкване в този ден
хората се веселиха до
насита с песни и хора.
Олга ВЕЛЕВА

14
áðîé 1
януари 2016

хасково

ски формации на съюзите на инвалидите, на слепите, на глухите,
на диабетно болните. Те бяха поздравени за празника си и от ученици от Основно училище «Христо Смирненски» и хор «Звънче».
Хората с увреждания в Хаско-

во чуха топли думи от заместниккмета Милена Трендафилова, която ги увери, че винаги могат да
разчитат на помощ и подкрепа от
страна на администрацията. Торбички с плодове с поздравителни
картички бяха изненадата, поднесена им от общината.

Международният ден на
димитровград
хората с увреждания отбелязаха в Дневния център за
деца и възрастни с увреждания в Димитровград, намиращ се в бившата Марбас болница. На гости на
потребителите бе мимът
Николай, които се погрижи за доброто настроение
на всички. 31 са към момента децата с увреждания
в Дневния център, като
капацитетът му е изцяло
запълнен. Толкова са те и в Дневния център за възрастни с увреждания в Димитровград, където капацитетът от 34 места
също е изцяло зает.

Пенка ПЕТРОВА
Новосформираното дружество
наСИБ на 17.09.2015 г. „Вяра, Надежда и Любов” от с. Старо Железаре, община Хисар, отбеляза

С. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ,
ОБЩИНА ХИСАР
за първи път Международния ден
на хората с увреждания, който бе
открит от председателката г-жа
Пенка Петрова. Салонът бе изпълнен с ентусиазираните за срещата
членове, а настроението бе приповдигнато от програмата, изнесена от децата при ЦДГ „Роза” от
селото.
Почерпката бе скромна, но приготвена с желание от всички – погачи, зелници, тиквеник, соленки,
сладки и много плодове по ма-

15
áðîé 1
януари 2016

сите.Тържеството бе
уважено от инж. Пенка Дойкова – кмет
на община Хисар, г-н
Илия Тонов – кмет на
с. Старо Железаре и
общинските съветници – г-н Гавраилов и
г-жа Мустакова, както
и от Председателя на
РО на СИБ – г-жа Смиляна Запрянова.

Поздравления имаше от
всички, но най-голямото
бе от г-жа Дойкова, която
обеща в скоро време да
бъде предоставено помещение за клуб. Самодейният колектив при читалище
„Тодор Пъшкулов” (от членове на
дружеството) поздравиха колеги-

те си с български народни песни.
Малчуганите получиха торбички с лакомства и голяма торта,
които внесоха родост в душите
им – подсигурени от г-жа Дойкова. Торти имаше и за всички

присъстващи, поднесени от г-н Тонов. Тържеството приключи с български народни хора.

На 3 декември всички, загубили по един или друг случай своята трудоспособност, се обединяват в едно, за да покажат, че
съществуват, че все още имат дух и самочувствие да се борят
за живота си. Напук на здравните и социалните реформи, които ни забравят, дори не ни зачитат за свои граждани, ние се
събираме по клубове, по спортни площадки, водим нормален
живот и се наслаждаваме на всеки миг от живота. На този ден в
клуб «Връбница» – София се събрахме да зачетем празника със
скромна почерпка, с музика, песни и хора.
Благодарим на организацията на инвалидите за това!
С уважение: Рени Арсенова
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Елена ЕНЕВА

разград

Този ден не пропускат да отбележат членовете на Общинската
организация на СИБ в Разград.
Нейният председател Иванка

дух и смелост, за да доведат ежедневната си борба до край. Както
всяка година така и тази, не беше
пропуснато да се поздравят юбилярите, родени от 1935 до 2005
година - 58 души. Най-малкият
член - Персиан Златомиров Златанов - получи също поздравителен адрес и подарък. За всички
дами имаше красиво цвете.
Много песни и танци развеселиха сърцата на присъстващите
и на техните гости с оркестър
„Перла“ и богат обяд. До късно
продължи веселбата на душевнобогатите членове на общинската

Петкова вложи душа и сърце да
организира перфектно и в детайли честването, което съчета в
себе си Коледа и Нова година. Тя
направи всичко възможно 153мата членове на организацията
да се чувстват важни и значими в
този ден.
В своето обръщение към тях
им пожела много здраве, борбен

организация в Разград.
Изпълнителното бюро на ОО
на СИБ пожела крепко здраве и
спокойни дни, всички да бъдат
щастливи и да продължават да
вярват в доброто.
Пожела им също весели Коледни и Новогодишни празници!
Мирна, богата и щедра да е
2016 година!
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пещера

Клуб «Оптимист»

ОО на СИБ в Пещера отбеляза 3 декември с тържество,
на което гост бе секретарят на
общината Николай Гълъбов. С
встъпителни слова тържеството откри Боряна Коралиева.
Председателят на ОО на СИБ
Дафинка
Василева
направи
равносметка на
стореното през
годината
и благодари на
многото
спонсори, които
подпомагат дейността на организацията и на кмета на общината Николай Зайчев.
Организацията съществува
от 24 години. Днес тя наброява над 350 членове, а заедно
със селата Радилово и Капитан
Димитриево членовете са 480.
севлиево

Приветствие към присъстващите поднесе Николай Гълъбов.
Той ги увери, че и за в бъдеще
ръководството ще се отнася с
внимание и грижа към хората с
увреждания и им пожела здраве
и достоен живот.
За доброто настроение
допринесоха изпълненията
на вокална група
«Горска
теменужка» към
клуб «Оптимист»
с ръководител Рашко Тилев.
Групата е носител на много отличия от фестивали и конкурси.
Настроение създадоха и песните на обичания от пещерци Николай Учкунов.
Тържеството продължи с
хора, песни и сладка раздумка.

Инж. Тодорка НИКОЛОВА-ПЕТРОВА

В този ден - 3 декември - се проведе тържествено събрание в
Клуба на хората с увреждания - Севлиево. Гости бяха новият
(стар) кмет д-р Иван Иванов, г-жа Здравка Лалева - председател на ОС, г-жа Мирела Ганчева - връзки с обществеността,
г-жа Силвия Ангелова - социални и хуманитарни дейности, г-жа
Маргарита Балджиева - гл. експерт, г-жа Иваничка Калфова директор на Агенцията за социално подпомагане, г-жа Антоанета Братованова - председател на пенсионерските клубове в
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севлиево

гр. Севлиево, г-жа Даниела Минева - фелдшер в ОУ „Кирил и Методи“ и обслужваща нашия клуб.
Доклад за дейността на организацията изнесе председателката - г-жа Ирен Пенчева. Уредничката на клуба г-жа Милка
Тодорова, както и бившата уредничка г-жа Анка Янкова, КРК и
целият Управителен съвет подпомагат и извършват много от
дейностите в клуба. Голяма помощ оказва и общината като плаща разходите на
клуба.
Г - ж а
Пенчева
изказа
благодарност за
отзивчивостта
и съдействието
на всички, които подпомагат неговата работа.
Историята на нашата организация в Севлиево датира от
24 години и има своите традиции. Раздаване на помощни средства, изпращане в санаториуми на клубни членове - тази година бяха изпратени 60 души на Шипково и 10 на Поморие. Голяма помощ в тази дейност оказа г-жа Веска Цветкова, на която
също благодарим, каза Ирен Пенчева.
Приветствия към присъстващите поднесоха д-р Иван Иванов и Антоанета Братованова, които поднесоха и поздравителни адреси. Подчерта се, че светът е интересен, защото е
различен и се вдъхна кураж с финалните думи „Умейте да живеете дори и когато животът стане непоносим“. Имаше цветя и бонбони. Поздравления към хората с увреждания поднесоха
състав „Наша песен“ от Севлиево с ръководител Иванка Георгиева с голям концерт. Акомпаниментът на акордеон се осъществи
от г-н Марин Маринов, а г-жа Мария Маркова от с. Дамяново
изнесе няколко хумористични сценки. Така всички забравиха болежките си и се усмихваха.
Накрая на тържеството г-жа Тотка Чернева както винаги
се погрижи за вкусната храна на присъстващите. И така почерпани и духовно удовлетворени се прибрахме вкъщи.
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Екатерина ХРИСТОВА

В Клуба на инвалидите в
областния град се събраха
малцина, пренебрегнали своите
болки и ежедневни неволи, за
да посрещнат Деня на волята и
куража.
Новият кмет на община
Търговище Дарин Димитров
присъства
на
тържеството,
организирано
от
местната
структура на Съюза на инвалидите
в България. Тук бе и заместникобластният управител Стефан
Иванов. Председателят на СИБ
в Търговище Ваня Караиванова
благодари
за оказаното
уважение
и
внимание
към хората с
увреждания и
не пропусна
възможността
да напомни
за наболелите
проблеми,
както
за
инвалидите
в областния
град като цяло,
така и в частност за членовете
на Клуба на инвалидите. Редица
въпроси, свързани със свободния
достъп на хората с увреждания
в административната сграда на
общината, с програмата за лични
асистенти и критериите за включване в нея, с липсата на адаптиран
за техните нужди автомобил бяха
отправени към кмета Димитров.
Той се ангажира с проблемите на

ТЪРГОВИЩЕ

хората, но пожела да види техните
искания и в писмен вид.
„Този ден е още един повод
да изразим своето уважение
и възхищение за волята и
достойнството, за силния ви дух
и стремежа да направите живота
си по-пълноценен и по-радостен.
Изразявам своята съпричастност,
разбиране към вашите болки и
проблеми, както и готовност да ви
подкрепям според възможностите
и дадените ми правомощия”,
се казва в обръщението на
областния управител, прочетено

пред присъстващите.
В Търговище има 140 души,
които членуват в организацията
на СИБ. Много от тях, обаче, живеят в селата и трудно се придвижват до града, затова и едва 20-ина
от по-здравите и подвижните се
събраха по повод честването.
С тържество бе отбелязан
празникът и в училището за деца
с увреден слух „Св. Иван Рил-

20
áðîé 1
януари 2016

ски” в Търговище. Воля на духа,
таланти и способности показаха
за пореден път възпитаниците
на училището, пред чиито
достижения техният директор
Росен Милачков не скри сълзите
си на гордост и умиление.
Тук кметът Дарин Димитров
подчерта, че точно в грижата
си към хората със специфични
потребности едно общество

проявява същността си. „Идеята
на този ден е ние да насочим
вниманието си към човека,
към осигуряване на равни

ТЪРГОВИЩЕ

възможности, към интеграцията
и пълноценното участие в живота
на хората в неравностойно
положение“. И децата доказаха
това на практика. Те танцуваха и както най-добре умеят – с мимика
и жест изпълниха подходящи
песни. Имаше и приятели.
Възпитаници на ЦДГ „Славейче”,
на Школата
за модерен
балет „Вега” и
на танцовия
ансамбъл
„Шарено
герданче” - те
поздравиха
връстниците
си със свои
изпълнения.
В края на
тържеството
г-н Милачков
съобщи, че до дни в училището
ще бъдат доставени 4 специални
апарата за сурдопедагогическото
обучение.

Сърцата ни туптят еднакво
Под мотото „Деца поздравяват деца“ празнуваха в
Ресурсния център за деца със специфични потребности в
Търговище. Децата от трета група на ЦДГ 11 «Радост»
представиха пред своите приятели от групата в Ресурсния
център куклена драматизация на приказката “Дядовата
ръкавичка“. „Весела въртележка“ - любима за децата от
центъра, обедини всички малчугани заедно. Децата изработиха и общ плакат. До всяко сърце те поставиха по
една детска ръка и с това показаха, че сърцата на всички
ни туптят еднакво, без значение какви сме.
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Марияна ДОНЧЕВА

Институции и неправителствени организации в Ловеч и
региона и тази година засвидетелстваха уважението си
към хората с увреждания на 3
декември.
По традиция тук инициативите се множат около
пра зниците,
когато сърцата на всички
се
отварят
за добрини и
внимание към
нуждаещите
се.
И пак по
установена
традиция от
години Регионалната организация на
СИБ събра своите членове и
при я те лите
от Съюза на
в о е нн о ин в а лидите и Съюза на слепите
в централния
си клуб в града.
Председателят на РО на
СИБ - Ловеч Иван Лазаров ги
поздрави и предаде пожеланията от името на областния
управител, кмета на общината и други институции,
изпратили своите поздравителни адреси. И макар че на
този ден хората с увреждания

ловеч

се събират, за да общуват помежду си и да се повеселят, Лазаров им напомни, че „3 декември е болка, а не празник”.
От областния съвет на БЧК
използваха повода да посетят
клуба на СИБ в Троян и направиха дарение за техните членове.
Областният
управител
Ирина Митева гостува на
сдружение „Взаимопомощ” в
Ловеч. „Един ден в годината
е крайно недостатъчен, за да
покажем уважението си към
вас, за които ежедневието по
една или друга причина е борба
с трудности, които другите
не познават”, каза Митева,

като увери: „Имате нашата
подкрепа в малките битки,
които водите за по-добър,
по-достоен, по-смислен и посвободен живот”.
А хората от сдружението
използваха срещата да поставят въпроси и потърсят
съдействие за лични проблеми.
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БУСМАНЦИ

Алексана Янкова

С подходящи прояви дружествата на СИБ „Бусманци“ и „Дружба“ отбелязахме 3 декември на 04. и 09 декември. Тогава направихме и своите отчети
за работата ни с органите на местната и държавната власт, с представители
на бизнеса и с отделни личности.
Както много пъти сме отбелязвали, работим много добре с район „Искър“
и кметство Бусманци. През 2015 г. г-н Цеков - кмет на район „Искър“ със
своя екип изпълни обещанието си и освен ДИ„Бусманци“ сега и ДИ „Дружба“ има клубно помещение. Благодарение на г-н Моллов - зам. кмет на
район „Искър“ и неговия екип, Дирекция транспорт при Столична община
двете дружества ходихме на безплатни екскурзии.
Дружество „Бусманци“ има чудесни взаимоотношения и с „ Чипита” България АД - с.Казичене, БХБ, фирма „БИМБО“- Бусманци с управител г-н
Иванов, сдружение „Празнични герои“ с представител г-ца Росица Томова, г-жа Марине Дейчева, г- н Славчо Попов, г- н Димитър Димитров, г-н
Венцислав Димитров, г-н Росен Филипов, г-н д-р Горанов и д-р Атанасова, ф-ма „КОНИКОМ“- Бусманци, г-жа Ламбрини Тодорова. Плътно до нас
винаги е кметът на с. Бусманци г-н Стефан Станоев.
Благодарим на всички гореспоменати личности и фирми за тяхното
съпричастие и благотворителност! Благодаря на двете ръководства за добрата работа през годината.
На всички, с които имаме връзка, пожелаваме
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
На всички хора с увреждания - по-добро здраве и късмет!

В началото на октомври част от членовете на ОО на СИБ – Котел
посетиха старите столици Плиска и Преслав. Всички бяха покорени
от величието на двата обекта – беше уникално изживяване за нас.
Екскурзията се осъществи благодарение на един сърцат българин
– г-н Младен Русев, за което ние от сърце му благодарим!

Диана Дончева – председател на ОО на СИБ
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Незабравимо ще остане
отбелязването на 25годишния юбилей
на Българска
асоциация Диабет,
както и на 3 декември
за членовете
на клуб „Диабетика” Боровци, община
Берковица, обл.Монтана и за гостуващия клуб за хора
с увреждания от Плевен

монтана - с. боровци
В Монтана, гостите бяха посрещнати от председателката на
клуб „Диабетика” Иванка Найденова. Беше направена опознавателна обиколка на града с посещение на историческия музей и
къщата-музей на Христо Михайлов.
В с. Боровци колегите по съдба,
бяха посрещнати по стар български обичай с питка, шарена сол и
китка есенно цвете.

За юбилея се пуснаха 25 сини
балона. Тържеството бе открито
под звуците на химна на Република България.
Кметът на селото Валери Петров, председателката на клуба
от Плевен Димана Христова и
Иванка Найденова поздравиха
всички присъстващи с юбилея.
Под звуците на народната музика
влязоха танцьорите от АИФ при
НЧ „Развитие”, с.Боровци. Заразителното им изпълнение накара
всички да се хванат на кръшно
българско хоро.
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монтана - с. боровци
Венета Младенова изпълни
стихотворение, написано специално за юбилея от Иванка Милчева, за което авторката получи
бурни аплодисменти и букет свежи цветя.
Прочетен бе и
поздравителен
адрес,
изпратен от Основна
общинска организация на СИБ
- Берковица. С
грамоти
бяха
удостоени активни членове на
клуба.
За доброто настроение се погрижиха Нино Дизов и певицата
Роси. Редуваха се български народни хора, танци и поздравления. Най-младият гост от плевенската група - Румен Марков,
заплени всички присъстващи с
изпълнението си на
гайда и бе възнаграден с възторжени
аплодисменти. Всички притаиха дъх, когато поетесата Дора
Куртева от Плевен
изпълни авторското
си
стихотворение

„Мамино
майче”.
Стихотворение рецитира и Мария Стоянова. От страна на
домакините Петко
Лефтеров поздрави
гостите от Плевен с
песента „На гурбет”.
Празненството продължи до
късния след обед и
след много емоции
и другарски разговори дойде време за
раздяла с новите мили приятели с
обещанието срещите между двата клуба да продължат и в бъдеще!
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Димитрина ГУНЧЕВА

С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

На 03.12.2015 г. дружеството на СИБ проведе общоселско тържество в
читалище „Искра - 1923“ - с. Горна Митрополия. Участие взеха местната
вокална група „Феникс“ с художествен ръководител Нина Станоева, вокална група с. Писарово с музикален ръководител също Нина Станоева,
вокална група с. Шияково от пенсионери и инвалиди, мъжка вокална група с. Долни Луковит.
Много поздравления и поздравителни адреси поднесоха: г-жа Цоновска - кмет на община Долна Митрополия, г-жа Василева - кмет на с. Горна
Митрополия, г-жа Петрова - директор на Дом за стари хора с. Горна Митрополия, от кмета на с. Писарово, от областното ръководство на пенсионерите - Плевен г-жа Захариева и един поздравителен адрес специално
за г-жа Василева, която пее и в учителския хор в Плевен. Присъства и г-н
Иванчо Атанасов - Председател на инвалидите на РО на СИБ - Плевен.
Г-н Петър Кузов в своя кратък доклад припомни от кого е създаден инвалидния клуб, говори и за правата и задълженията на хората с увреждания. След тържеството в читалището всички се пренесоха в Клуба на пенсионерите и инвалидите за тържествен обяд. Под звуците на музикалния
състав на семейство Вълчеви „Елит“ от Плевен хората показаха, че който
пее, свири и танцува, зло не мисли.
Проблемите си ще забравим и пак ще запеем, но пустата промяна къде
се дяна?! Лошо е, че някой чете между редовете, а не знае българската
азбука на живота...
исперих

Ангел НИКОЛОВ

За 3 декември 42-ма от членовете
на ОО на СИБ се събраха в ресторант
„Ален мак”. За много от останалите
има трудности, каза председателят
Нихат Хълми - и в ежедневието, и
в общуването с други хора. Въпреки
това той призова хората с увреждания за повече самочувствие, за да преодоляват изпитанията. И се надява,
че обществеността ще осигури подостъпна среда за тях.
Бяха получени поздравителни писма от РО на СИБ-Разград, от зам.областния управител на Разградска област Виолета Тодорова, от
кмета на община Исперих Бейсим Руфад и от структурата на
ГЕРБ в Исперих. В тях бяха отправени пожелания за сила и ку-
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исперих

раж и по-упорито
да отстояват исканията си.
Хората се повеселиха няколко часа в
приятна обстановока и се прибраха с
добро настроение и
повече надежди.
ХАСКОВО
Олга ВЕЛЕВА
През декември дружеството на
хората с физически увреждания
в Хасково раздаде 380 пакета с
храна. Традиционната кампания,
която е между Деня на хората с
увреждания - 3 декември и Коледно-новогодишните празници, продължи до края на годината. Всеки пакет включва олио,
картофи, брашно, захар, макарони, юфка, лютеница и тарелка с кюфтета. Те са осигурени от
дарители и със собствени средства на клуба.
Помощите получиха хора с
увреждания от общинската организация на СИБ в Хасково, от
Клуба на инвалидите и съставното дружество в с. Стамболийски,
каза председателката Милка Костова.
Право на коледните подаръци
имаха всички, платили до края
на ноември членския си внос за
2015-а година, който е в размер
на три лева. Няма как да включим в списъците тези, които идват
сега и искат да си го платят, за да

получат пакетите. Заявките са направени по-рано и за да дадем
на някой нов, трябва да лишим
друг, категорична бе тя. Костова
поясни, че само за нови членове
първоначалната сума е 6 лева, в
които влизат и парите за издаване

на членска карта.
През 2016-а организацията на
инвалидите се надява да бъдат
одобрени проектите, по които са
кандидатствали за ремонти, за
кухнята и за работни места в клуба.
Изявите на вече утвърдената певческа група пък ще бъдат
включени в културния календар
на общината.

Снимка Милен Вълчев
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В Омуртаг осигуряват помощ
за независим живот за хора
със здравни и социални проблеми

в името на на човека

Екатерина ХРИСТОВА
В Омуртаг бе даден старт на проект „Помощ за независим живот”, чиито цели са да се подобрят условията на
живот на хора със значими здравни и социални проблеми,
инвалиди и възрастни над 65 години. „Това са хора, които трудно се самообслужват вкъщи, много често живеещи сами, а някои от тях нямат близки и роднини“, каза
кметът на града Ешреф Ешрефов. В същото време, когато
назначим от началото на януари 2016 година домашните
санитари, социалните работници и личните асистенти, които ще се грижат за тях, ще дадем възможност на

техните близки да започнат отново работа и те също да
излязат от изолацията вкъщи. Надявам се, че макар и с
малко ще намалим безработицата в общината – каза още
г-н Ешрефов.
Продължителността на проекта ще бъде 27 месеца, а
стойността му е 499 960 лв. По него се предвижда от януари 2016 г. да бъдат назначени осем домашни санитари,
по двама социални работници и лични асистенти, които
са част от Звеното за услуги в домашна среда, създадено
по проект „Помощ в дома”, реализиран преди две години в
Омуртаг. Така се получава приемственост и се надгражда
вече създадена структура за оказване на помощ на социално изолирани групи от населението. В същото време през
март, когато приключи схема “Нови алтернативи”, изпълнявана сега в община Омуртаг, ще бъдат назначени още
петима домашни помощници, двама социални асистенти
и двадесет и шест лични асистенти.
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ÍÅ Å ÃÅÍÅÒÈ×ÍÎ... ÍÅ Å ÌÀÃÈß...
ÍÅ ÇÍÀÌ ÊÀÊÂÎ Å...
Виолета РУСКОВА
Ðîäåíà е 1968 ãîäèíà â ãðàä Áàíñêî. Çàâúðøâà íà÷àëíà ïåäàãîãèêà
â ÞÇÓ „Íåîôèò Ðèëñêè” - Áëàãîåâãðàä
Ó÷èòåëêà ïî àíãëèéñêè åçèê â Ïåòðè÷ за съдбата си и спомен за Ванга
1986 ãîäèíà, òîêó-ùî çàâúðøèõ ãèìíàçèÿ è áåøå ïîä âúïðîñ äàëè âúîáùå
ùå ìîãà äà ñëåäâàì, çàùîòî èìàøå çàáðàíà çà õîðà ñ ìîåòî ñúñòîÿíèå,
âúîáùå ñ íåëå÷èìè ïðîãðåñèðàùè çàáîëÿâàíèÿ – îáùåñòâîòî íå ìîæåëî
äà äàâà ïàðè çà òàêèâà õîðà... Òîâà äîñòà ìå èçíåðâÿøå, çàùîòî óñåùàõ, ÷å
èìàì ïîòåíöèàë. Äà, èìàøå çàêîí, äîðè ñúì ñå îáàæäàëà â ìèíèñòåðñòâîòî
äà ïèòàì è ìè êàçàõà, ÷å íàèñòèíà å çàáðàíåíî. Áÿõà ïîñî÷åíè äèàãíîçèòå
çà âñÿêàêâè ñïåöèàëíîñòè, âúîáùå áåøå çàáðàíåíî äà ñå ñëåäâà, ïîíåæå àç
èìàì ïðîãðåñèâíà ìóñêóëíà äèñòðîôèÿ. Îò äâàíàéñåòãîäèøíà ñúì ñ òàêàâà
äèàãíîçà.
Ïðåäè òîâà íå ñúì õîäèëà ïðè Âàíãà, íèòî
ïúê ìàéêà ìè ñå å èíòåðåñóâàëà. Òîãàâà
îòèäîõ, çàùîòî áÿõ èçïàäíàëà â èçêëþ÷èòåëíà
íåðâíà êðèçà. Óñåùàõ ïîòåíöèàë â ñåáå ñè.
Íå ìèñëåõ, ÷å ñúäáàòà ìîæå äà å òîëêîâà
æåñòîêà, ÷å äà íå ìè ïîçâîëè äà ñå ðàçâèÿ.
Òîâà áåøå ïðè÷èíàòà äà îòèäà òàì, ïðè íåÿ,
çà äà ïîïèòàì êàêâî ùå ñòàâà ñ ìåí. Ìàéêà
ìè áåøå óïëàøåíà. Íÿìàì ïðåäñòàâà êàê ãî å
óðåäèëà, áèëà ñúì îñåìíàéñåòãîäèøíà è íå ñúì
áèëà òîëêîâà îñúçíàòà, ÷å äà ñå èíòåðåñóâàì.
Òî å áèëî óðåäåíî, íî íå çíàì äàëè å áèëî ïî
ðåäîâåí ïúò, èëè ñ âðúçêè. Ïðîñòî òîâà ñà
ïîäðîáíîñòè.
Íà Ðóïèòå, âå÷å òàì ñå ãëåäàøå. Ïîìíÿ, ÷å áåøå â íÿêàêâè ìàëêè êúùè÷êè.
Èìàøå íÿêîëêî êúùóðêè, òðè. Íÿìàì ïðåäñòàâà ñåãà êàê èçãëåæäà, íî
òîãàâà áåøå òàêà. Ñïîìíÿì ñè, ÷å âëÿçîõ òàì. Áÿõ ìíîãî ïðèòåñíåíà - è
óìà, è äóìà çàãóáèõ îò âúëíåíèå, çàùîòî òÿ âñå ïàê å ôåíîìåíàëíà æåíà -ю
íÿìà êàê äà íå ñå ÷óâñòâàø ïðèòåñíåí. Òÿ ìå ïîêàíè äà ñåäíà. Áåøå ìíîãî
ëþáåçíà ïúðâèÿ ïúò. Íå ìîãà äà êàæà ïî êîå âðåìå íà ãîäèíàòà å áèëî. Òÿ
ÿâíî å óñåòèëà. Ìàéêà ìè áåøå ñ ìåí è ñå èíòåðåñóâàøå ïîâå÷å çà ìîåòî
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çäðàâîñëîâíî ñúñòîÿíèå. Ïúðâîòî íåùî, êîåòî Âàíãà ìè êàçà, áåøå: «Íå ñå
ñòðàõóâàé! Ùå ñëåäâàø. Òàçè ãîäèíà íÿìà äà å...»
Ñèãóðíî å áèëî êúì êðàÿ íà ó÷åáíàòà ãîäèíà è íå ñúì èìàëà âðåìå îò
ïðèòåñíåíèå äà ñå ïîäãîòâÿ, çà äà ìè êàæå òÿ, ÷å íÿìà äà èìàì âúçìîæíîñò,
че тàçè ãîäèíà íÿìà äà å, àìà äðóãàòà ãîäèíà!
Íàèñòèíà 1987 ãîäèíà - íå 1986 ãîäèíà, êîãàòî çàâúðøèõ ãèìíàçèÿ.
Çà ëåêàðè íÿêúäå äàëè ìå å íàñî÷âàëà, íå çíàì. Íî ìåí òîâà ìå
èíòåðåñóâàøå, òîâà áåøå îñíîâíèÿò âúïðîñ, êîéòî ìå èíòåðåñóâàøå. Íå
çíàì, àêî ìàéêà ìè áåøå æèâà, ùåøå äà разêàæå ïîâå÷å ïîäðîáíîñòè. Òîâà
ñà îò ïúðâàòà ñðåùà âïå÷àòëåíèÿòà. Àç ñè îòèäîõ îêðèëåíà, ùàñòëèâà.
Çàâúðøèõ íà÷àëíà ïåäàãîãèêà. Ïîñëå ó÷èõ àíãëèéñêè â ó÷èëèùå Åâðîïà.
Òàì ñå çàïîçíàõìå ñ Ëèëè Òðåíäîâà. Âúïðåêè ÷å àç ñúì èìàëà ñ íåÿ ñúâñåì
ñëó÷àéíà ñðåùà â ãîäèíàòà, êîãàòî ìè óñòàíîâèõà äèàãíîçàòà. Ïúòóâàõìå
ñ Ëèëè â åäíî êóïå è ñå âïå÷àòëèõ îò íåéíèòå ðàçêàçè çà Ãðóçèÿ. (Ñëåä ñåäìè
êëàñ å èìàëà íàãðàäà äâàéñåò äåíà â Ãðóçèÿ). Íå ñúì ÿ ïîçíàâàëà òîãàâà,
ó÷èëè ñìå â ðàçëè÷íè ó÷èëèùà. Ïî-êúñíî ñúäáàòà òàêà èëè èíà÷å å ðåøèëà,
÷å òðÿáâà äà ñå ïîçíàâàìå. Àç èìàõ ïåäàãîãè÷åñêî îáðàçîâàíèå çàâúðøåíî,
íå ñå å íàëàãàëî äà ñå êâàëèôèöèðàì êàòî ïåäàãîã.
Èìàõ âòîðà ñðåùà, ìèñëÿ, íå áÿõ çàâúðøèëà, áÿõ ñòóäåíòêà îùå. Ïîêàíèõà
ìå äà ñåäíà, èìàøå ïåéêà ñðåùó âõîäà íà êúùàòà. È êàòî ïðèáëèæè êúì
âõîäà íà êúùàòà, òÿ êàçà: «Êàæåòå íà òàÿ ìîìè÷êà äà âëåçå!»
È êàçà: «Äàæå âå÷å è âðàòà òè å çàñåãíàò.Àìè íå å ãåíåòè÷íî...»
Ïîñëå íàèñòèíà ñå äîêàçà, ÷å íå å ãåíåòè÷íî.
Íå å ìàãèÿ... Íå çíàì êàêâî å...
* Ëèëè Òðåíäîâà: Êàçàëà å, ÷å ìíîãî äúëãî âðåìå ÿ âèæäà äà ðàáîòè, äà ñå
çàíèìàâà; ÷å çàáîëÿâàíåòî íÿìà äà ïðîãðåñèðà – òîâà å èñêàëà äà êàæå.
30 àâãóñò 2014 ãîäèíà Ïåòðè÷ (Записа Лалка БЕНГЮЗОВА)

С обич, благородство и талант
На 17 ноември 2015 г. в читалище „Напредък 1869 г.” – Горна Оряховица бяха представени книгите на Милка Стефанова „На децата с любов” и „Осем приказки от руски писатели”.
Присъстваха членове на литературна група «Асен Разцветников», учители по български език и литература и други граждани. Учителката пенсионерка Кети Горбанова направи анализ на
книгите и изтъкна техните достойнства. Много ласкави отзиви имаше и от други учители.
Още същата вечер бяха закупени 15 книги, а събраните 117
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С обич, благородство ...
лв. г-жа Стефанова предостави на Петя
Лалова - едно момиче, което е получило
исхемичен инсулт и в момента е на командно дишане в ІІІ градска болница в
София. Всъщност това не е първото
добротворство на г-жа Стефанова.
Тя е купила учебници за десетокласничката
Михаела Пламенова на стойност 36,40 лв., на Бончо Василев е дала 20 лева заради успешно приключилата з а
него сесия в университета и за Нова година.
Настоятелството на читалището я удостои с поздравителен адрес, като й пожелава успехи й благодари за обичта към
децата, за мъдростта, благородството и надеждата, струящи
от нейните книги.
През последнте три години Милка Стефанова откликва и на
други потребности – на деца с увреждания е осигурила над 500
лв. от продажба на нейни книги. Всъщност през целия си живот досега тя се стреми да помага на много хора, независимо от
трудностите в нейния живот.
И ако онези, на които е помогнала, израснат като добри хора,
тя ще бъде безкрайто щастлива. (Кураж)
Вельо ДАНЧЕВ

ВЗАИМОПОМОЩ

Към организацията на СИБ „Надежда” в Сопот е обособена една група от хора, които физически са по-добре от другите и те помагат на
наши членове в по-тежко състояние в различни дейности.
Така помогнахме на Минчо Минчев да прибере реколтата от грозде и да я
преработи. А след
гроздобера по стар
български обичай имаше
и
подобаваща трапеза.
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Изложба за
годишнината
на клуба
Тодорка Кадийска

Димитровден в нашия
град е голям празник, правим събор, а преди 9 години
на този ден община Радомир даде на организацията на СИБ клуб. Оттогава винаги си
правим тържесва, а тази година подготвихме изложба с изделия,

произведени от сръчните ръце на нашите жени. Гостуваха ни
кметът г-н Пламен Алексиев, зам.кметовете Любка Димитрова и Димитър Димитров и подариха на клуба кафемашина. А
на най-добрата майсторка на баници подариха саксия с цвете.
От фирма за хлебни изделия ни бяха направили вкусни мекици,
имахме и от нашата боза, осигурена от Наркооп-Радомир. Хапнахме и се повеселихме.

Доброто трябва да стане заразно,
казва майка, която четири години организира
базар за деца с увреждания
Марияна ДОНЧЕВА
Колкото повече, толкова подобре! Добре е хората да се обединяват и да има повече добри
каузи не само около Коледа, а
всеки ден! Трябва доброто да стане заразно!
Това просто обяснение даде До-

ротея Иванова, докато чакаше посетители в студеното фоайе на областната администрация в Ловеч.
За четвърта година поред тя организира Коледен базар в подкрепа
на деца с увреждания. Младата
жена сама отглежда деветгодиш-
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Доброто ...
ното си болно дете,
а се опитва да помага и на други хора с
проблеми. Коледният базар отвори
врати през третата
седмица на декември, непосредствено преди празниците. Свежестта и
красотата на предметите привличат
погледите на служителите и посетителите на администрацията, която и тази година
любезно предостави своя площ
за инициативата. Доротея почти
сама върши всичко. Докато майка й гледа детето, тя със собствени пари осигурява материали, от
които после изработва различни
предмети, понякога се включват и
познати. Друга част от артикулите
купува, а когато ги подреди на базара, сама ги и продава. Изборът
е богат – красиви свещници, коледни украси, картини, икони,
рисувани чаши и бутилки, ръчно

изплетени шапки, шалове.
Тази година Доротея е приела
да помогне и на Дневния център
за деца с увреждания в Тетевен,
откъдето са изпратили свои предмети, които тя предлага и после
ще им даде парите.
На същия принцип продава и
календари на Фондация в подкрепа на деца със синдром на Даун.
От две години подкрепя и бедни
пенсионери, като заделя 10% от
цената на всяка продадена стока
за хранителни продукти или топла вечеря.

паметта на България
•01.02. - 90 г. от рождението
на Георги Чардаклийски - библиотековед и социолог, един
от първите изследователи на
четенето (1926 – 1999) ;
•02.02. - 150 г. от рождението на Стоян Стойчев Русев
(дядо Благо) – български детски писател (1866-1936) ;

•06.02.
- 130 г. от
рождението на Людмил Стоянов
– български
писател, литературовед
(1886-1973) ;
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НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ...
От стр. 3
общото обедняване и социално
разслоение на населението, не
позволи на хората с увреждания
да се оттласнат от долните етажи
на социалната стълбица. Продължиха да намаляват доходите от
трудова дейност на хората със
специфични възможности чрез
затруднен достъп до пазара на
труда и всевъзможни бариери.
Безплодните реформи в здравеопазването изостриха отношенията между осигурителните системи и органите на медицинската
експертиза, поставяйки я в услуга
на финансовата целесъобразност.
Продължава да бъде затруднен
достъпът до социалните услуги и
помощи поради хаотични промени в нормативната уредба на социалния сектор.
През Новата 2016 г. СИБ ще
продължи усилията за спазване
от държавните и обществените
институции на извоюваното от
гражданското общество, за ограничаване ролята на самообявилите се фактори за посредници в
социалните дейности и в защита
правата на гражданите в медикосоциален риск. Решително трябва да се пресичат опитите за използване структурите на СИБ за
лични, корпоративни и групови
цели. Като продължава да играе
ролята на коректив и партньор
на държавните и местните органи
на властта, СИБ трябва по-често
да заявява своята позиция само-

стоятелно, без да изчаква становището на всички организации –
членки в НСИХУ, което произтича
от мястото му на най-голямата и
най-авторитетна организация на
и за хора с увреждания. Мястото
му на регионална авторитетна
сила, трябва да се отстоява с нови
регионални и общоевропейски
инициативи.
Новата 2016 г. е особено важна
за СИБ, защото в края й ще се проведе VІІІ-я конгрес на организацията и той трябва да обсъди нов, по
ефективен инструментариум за
въздействие върху обществените
процеси и техните организационни субекти. Съюзът трябва да се
отвори по-широко към младите
хора, към симпатизантите на хората с увреждания и членовете
на техните семейства. Дейността
в структурите на СИБ трябва да се
придвижи по-близко от дейност
на хората с увреждания, към дейност в полза на хората с увреждания, извън политическото противопоставяне, корпоративните
и груповите интереси. Трябва да
осмислим и овладеем по-добре
ролята на социалната чувствителност в обществото при защита
интересите на хората в неравностойно положение.
На членовете на СИБ, многобройния актив и доброволците, на всички хора с увреждания и техните семейства желая
успешна, мирна и богата Нова
2016 година!
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Росица
Примовска

В македонската Струмица като при роднини

Едно радостно, богато с впечатления и полезно за обществената им
дейност събитие, осъществиха активисти от Съюза на инвалидите в
Смолянска област. Проведоха на собствени разноски пътуване до гр.
Струмица, Македония. Организацията бе на председателката на Смолянската организация Захаринка Славчева и на регионалния координатор Петя Николова.
Група от 48 жени и мъже прекосиха границата с приятно очакване на
първата среща с бъдещите си приятели. Нямаше изненада в посрещането им – всички се почувстваха като
сред близки хора, като сред приятели,
които няма какво да делят. Настанени бяха в манастира „Св. Петнадесет
Тивериополски свещеномъченици“,
посветен на избитите за вярата през
4 век по време на римския император Юлиян Отстъпник 15 епископи,
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свещеници, дякони,
монаси. В Струмица
паметта им се чества
на 11 декември, те са
патрон-закрилник на
града.
На благословената
вечеря протойерей
Димитър Кърцев се
обърна към гостите
с думите: „Кой е истински във вярата
сега? Който прави добро от сърцето и от душата си. Да учим децата си
да са по-светли, да пазим нацията и традицията си.“ После поръча на
всички да си вземат нещо за спомен от манастира – киви, камъче, клонче мушкато или друго цвете. Тази вечер се нахранихме не с храна, а с
доброта, с мир и любов от добри хора, заключи той, а председателката
на инвалидите в Смолян Захаринка Славчева отговори: „Ние
не сме само приятели, ние сме
братя…“ Тя благодари за гостоприемството и подари на отеца
икона на небесния закрилник
на Смолян и Родопите Св. Висарион Смоленски. Емил Костов
– председател на неделинската организация на инвалидите,
връчи на народния певец от
Струмица Илия Гичев бронзов
медал от участието му през това лято в Четвъртия национален фестивал в Смолян, а на гостоприемния домакин Стоян Донев – бъклица с
българско вино с думите: «Възхищавам се на неговата добронамереност. Пожелавам да се надграждат нашите връзки.»
Разменени бяха много мили думи и поздрави, изпети бяха заедно
много песни, а на другия ден – разходка из града, свещички в църквата,
поклон пред паметника на Гоце Делчев, запознаване с археологическите разкопки на старата църква… Настроение, милост, радост.
Групата активисти от Смолян, Неделино, Баните, Борино, Доспат,
Арда, Триград се чувстваше страхотно в Струмица. А да се чувстваха
всички така, изключителна бе заслугата на струмишкия добродетел
Стоян Донев. Той е законен застъпник на Сдружение на хората, болни
от дистрофия и други нервни заболявания в Струмица. Грижи се за 250
членове, от които 30 непълнолетни. А връзките му с България са здрави
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НЕЗАБРАВИМО ГОСТУВАНЕ
и силни, не само поради произхода
си и двойното гражданство, а защото смята, че на обикновените хора
нищо не им пречи да са близки и да
си помагат, да се разбират. Пречат
им политиците. Не е важно с какво
си облечен и какво си ял, казва той,
а колко хора си нахранил и на колко
си помогнал да са по-добре, да си
намерят път.
Стоян Донев е Почетен член на
Съюза на инвалидите в България,
сътрудничи на сп. „Кураж“, има приятели в София, Перник, Петрич, Разград, Пловдив, Сливен. И разбира
се – в Смолян!
Заедно с певеца Илия Гичев
бяха на фестивала на хората с
увреждания в Смолян през лятото и се радваха заедно с останалите 800 участници и многобройната публика на общото
веселие. На това, че всеки си
е намерил място сред другите
като певец, разказвач, танцьор,
като жаден за изява, но и готов
да се зарадва на успеха на другите.
Снимки: Авторката
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ЗВЕЗДИТЕ ГОВОРЯТ

Астрологът
Гал Сасон:

През 2016 г. ще
получим ново
просветление

Вижте какво каза световноизвестният кабалист за идващата
високосна година, която ще
премине под знака
на Огнената маймуна

Холивудският астролог и учител по астрология, кабала и митология
в Юдаисткия университет в Лос Анджелис Гал Сасон направи прогноза
за предстоящата 2016 г. Той е един от най-известните астролози - кабалисти в света. Роден в Израел, живее в Лос Анджелис, но истината е, че
е гражданин на света. През последните седем години любима негова
спирка е България. Баба му е българска еврейка.
Българите вече отлично познават Гал Сасон, който всяка година идва
по няколко пъти за да провежда обучения по астрология, кабала –
древното юдейско познание, себепознание и медитация. Той бе в България, за да проведе редовните си семинари и да изнесе лекции. Ето
какво каза за 2016 г. световно известният кабалист:
„2016-а година е високосна, но е година на огнената маймуна. Тя
обаче започва на 8 февруари. Така че каквото правите, го правете след
началото на февруари. Фактът, че годината е високосна, има още повече магичност, защото има един допълнителен ден. Като цяло годината
ще бъде интересна за започването на нови неща, но трябва да се внимава в кой период от годината ще става това.
Годината на Огнената маймуна е обръщане към Западна Европа. За
България това е въпрос на заздравяване връзките с ЕС. Ще има инвестиции от чужбина в България, но не е задължително да бъдат от ЕС или
от Европа, а и от другите континенти. Това се дължи на движението на
Юпитер в дома на „Парите и инвестициите“.
Годината на Маймуната е свързана с магията и мистичността, каза
Гал Сасон. Магията е свързана с развитието на нещата от нищото. Когато искаме нещо да се случи и ние го визуализираме, то ще се реализира, допълни Гал Сасон. В годината на Огнената маймуна е добре да
носим дрехи в червен цвят и да използваме червени принадлежности
и аксесоари.
През 2016 г. ще получим ново просветление.
2016 г. е интересна година и е подходяща да започваме нови начинания, но трябва да бъдем внимателни към детайлите. Особено вни-
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През 2016 г. ще получим...
мание трябва да проявяваме от средата на април
до средата на юни. Тогава Марс ще бъде ретрограден. Положението с ретрограден Марс е аналогично с това при ретрограден Меркурий, напомни Гал Сасон. Меркурий ще бъде ретрограден два
пъти в годината: 5 януари - 25 януари 2016 г. и от 19 декември - 9
януари 2017 г.
През тези периоди не трябва както да се купуват нови вещи и да не се планират нови начинания, така и да не се подписват нови договори. Ако едно нещо
изглежда добре в период на ретроград, когато Меркурий започне да се движи в нормалната си посока на въртене, доброто ще се обърне в лошо или в
проблемно. Не е добре да бъдат започвани съдебни дела, защото не се знае
как ще приключат. В период на ретроград обаче могат да се довършват вече
планираните и започнати начинания. По принцип концепцията за ретрограден
Меркурий е свързана с двойното действие, за първи път обясни Гал Сасон. Това
означава, че онова, което започнеш за първи път в ретрограден Меркурий, ще
се наложи да го повториш още един път – ако купиш нов телефон, той ще даде
такъв дефект, че ще се наложи да го смениш с нов. Ако човек сключи брак,
нещо ще се случи и той ще трябва да сключи брак повторно.
Астрологът разказа и какъв е митът за огнената маймуна. „Тя тръгнала на
запад, но умеела да прави магии. Станало така, че отишла в рая и се напила.
Арестували я и Буда на състраданието сложил машина върху главата й. Когато
тя мислела за магия, нещо стягало главата й. После тя поела пак на запад – към
Индия. След години на скитане са върнала при Буда и му казала, че му служила
чинно и да махне машината от главата й. Буда се засмял и казал на маймуната
да опипа главата си. Така тя разбрала, че няма нищо на главата си, но дълго
време била смирена”, разказа още астрологът. Огнената маймуна се асоциира
с човешкия интелект. Тя олицетворява действията на отделния човек – самотният вълк. Затова през 2016 г. ще се утвърдят повече герои и ще се наложат
хора, които работят самостоятелно.
Средата на юни и средата на септември са опасни периоди, защото може да
има измами. Трудности ще има за много страни от средата на април до средата
на юни – развихряне на религиозните конфликти и фанатизъм. През последните 3 години Сатурн се е намирал в дома на Кариерата за България. Затова ние
сме имали проблеми и трудности, свързани с професионалната реализация.
През 2016 г. Сатурн преминава в следващия дом на „Общностите“. Това означава, че трудностите с професионалната изява ще намалеят драстично, но ще
имаме проблеми с общността. За България общността е Европа. Възможни са
непредвидени ситуации и спънки от европейската общност, каза Гал Сасон.
Попитан за съдбата на българите, Гал каза, че основните проблеми са вътре
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в хората – в самите българи. „Колкото по-бързо се осъзнае това, толкова подобре”, добави американецът.
А прогнозата на Алена ужаси всички
Година на агресията. Такава астроложкатаАлена очертава да е предстоящата
2016 година. Според известната ясновидка ни очакват доста тежки и трудни
дни, тъй като очертаващата се нова година ще премине под егидата на войнствената планета Марс. Вибрацията на 2016 година е под девятката, която е
край на нещо и началото на ново и различно.
Според астроложката планетата Марс ще ни поднесе изключително трудни и запълнени с агресия триста шейсет и
пет дни. Тя носи още гняв и физическа саморазправа. Убийствата и самоубийствата ще се засилят през следващата
година. Ще се разпалват войни на личностна и на междуетническа основа. Кървавите сблъсъци ще са породени от
силен гняв, ненавист, омраза както между отделните хора,
така и на верска основа. Според известната астроложка през настоящата 2016
година ще ни се наложи да се срещнем с кармичните си врагове. Но срещата
няма да е лека.Те ще бъдат както лични, така и на държавно ниво. Те ще искат
да ни принудят да заживеем по техните правила и да изпълняваме безропотно
всичко, което ни наложат. Именно нежеланието ни ще предизвика сблъсъци,
които на места ще бъдат доста зрелищни, дори кървави, чертае мрачна прогноза Светлана Тилкова, по-известна като Алена. 2016 годин а
ще е толкова бурна и войнствена, защото носи крайната фаза на нашата кармична разплата. Тя започна от
годината на Сатурн и ще продължи през годината на
Марс през 2016 година. Много насилие и смърт ни
очаква през новата година, но след това нещата постепенно ще стават благоприятни и ще се разпръсква
благополучие над страната и над народа ни, обещава
още Алена.
Прогнозите са препечатани
ОТГОВОРИ НА диагонали ОТ бр.12
от източници в интернет.
До 15 януари 2016 г.
можете да се абонирате ЗА
КУРАЖ за следващите
11 месеца във всички
пощенски станции.
КАТАЛОЖЕН НОМЕР 1410.
ЦЕНА ЗА ЕДин брой - 0,50 лв.

НАДЯСНО: 1. Ела. 2. Оливети. 4. Данов (Христо). 6. Атина. 8. Ден. 10. Арат.
13. Никола. 14. Иро. 15. Ива. 17. Оран.
18. Сакар. 20. Натал. 22. „Анатема”. 24,
Калас (Мария). 27. Грам. 28. Оби.
НАЛЯВО: 1. Ело. 3. Алидада. 5. Ватер. 7. Енина. 9. Тон. 11. Иван. 12. Тирана. 14. Исак. 16. Ина. 17. Ока. 19.
Вокал. 21. Ротор. 23. Алабама. 25. Налим. 26. АТА. 27. Грес.
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рубрика даде възможност
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годинчаст от организациите
5
на СИБ да разкажат
1
20
за своята дейност. За съжаление участваха много
малко организации, но всички те се представиха много
добре. Това бяха ОО на СИБ – Пловдив, дружество на СИБ
– Бусманци –регион София, ОО на СИБ – Горна Оряховица,
регион Велико Търново, ОО на СИБ кв. Вароша – Ловеч,
ОО на Сдружение „Венетица” – Долна Баня, регион област
София, ОО на СИБ – Карлово, регион Пловдив, РО на СИБ –
Сливен, ОО на СИБ с. Калояново –регион Пловдив, ОО на
СИБ – Мездра, регион Враца, РО на СИБ - Разград. Надяваме се, че през Новата 2016 година ще има повече желаещи,
защото, както знаете, рубриката продължава.
За критериите, по които се отсъди коя да бъде организацията на 2015 година, ви уведомихме в уводната статия
(АКЦЕНТ) на бр. 4 -2015 г. Критериите си остават същите,
но се прибавят и нови – за реализирани интересни идеи,
посветени на 25-годишнината на сп. КУРАЖ и на 8 конгрес
на СИБ.
На последното заседание на Управителния съвет на СИБ
бе гласувано призът Организация на 2015 година да се
присъди на РО на СИБ – Разград с председател Радослав
Няголов. Защо?
Структурите от региона бяха най-активни в отразяването на дейността си. Подчертавано бе реалното им партньорство с местните и държавните органи на властта и
авторитета, с който се ползват пред тях. В повечето от инициативите им активно участват и граждани, нечленуващи в нашите организации. Активно бе участието им в национални изяви, което говори за партньорството с наши
и други - сродни НПО - за хора с увреждания, български и
чуждестранни. Оценката и за организационното състояние и документацията също е много добра. Сътрудниците
на Кураж от регион Разград са най-много – сътрудничат
председатели на организации и дружества и редови членове, също и журналисти. Активно се отразява и социалната политика в региона. Представителите на регионалното
ръководство се грижат информацията до Кураж да стига
навреме и да бъде публикувана, също и доброволните им
сътрудници да получават редвно нашето издание.
УС на СИБ реши РО на СИБ -Разград да получи специална
грамота и вимпела на СИБ . Честито!

