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До
Г-н Ивайло Калфин
Заместник-министър
председател
на Министерски съвет
Министър на труда
и социалната политика
Председател на Националния
съвет за интеграция на
хората с увреждания към
Министерски съвет

Уважаеми г-н Калфин,
Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, категорично протестираме срещу налагащата се практика да
бъдем изолирани от сложния процес на бъдещи промени в секторните
политики за хората с увреждания. Това поведение на правителството е
в дълбоко противоречие с духа и нормата на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания, ратифицирана от Република България. В прембюла на този документ буква „о”, е записано: ”Държавите
– страни по настоящата конвенция - считат, че на хората с увреждания
трябва да бъде дадена възможност за активно участие в процеса на
вземане на решения относно политиките и програмите, включително
тези които пряко ги засягат.“
По данни на Европейската комисия и Европейския форум на хората с
увреждания 80 милиона граждани на ЕС са с различен вид и степен на
увреждане. Те представляват 15% от населението на общността. Време
е правителството да спре спекулациите в публичното пространство, че
хората с увреждания в нашата страна са необичайно много. По данни
на НОИ към 30.09.2015г. картината в цифри е:
* Брой на пенсионерите с водещи лични пенсии за инвалидност:
Инвалидност поради общо заболяване – 450 836
* Пенсии, несвързани с трудова дейност:
Военна инвалидност - 2 787
Социални пенсии за инвалидност, получавани като водеща –
48 427
Социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид
пенсия: 445 481 (тази добавка представлява 25% от социално-инвалидната пенсия и е в размер на 27-30 лв. След отпадането от

Продължава на стр. 30
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ПРАЗНИЦИ И ЕКСКУРЗИИ
РАЗГРАД
Елена ЕНЕВА
Всяка година на 28 януари
отбелязваме
Освобождението на нашия
град. Много представители на организацията
на инвалидите в Разград
се събраха в навечерието на
празника в сградата на Общинския културен център
заедно със своите съграждани. След награждаването
на почетните граждани,
последва концерт, поднесен от Русенската народна опера. Много от присъстващите от организацията на СИБ
бяха свидетели за пръв път на такова уникално събитие.
Вечерта предизвика у тях неописуем възторг и ги накара
да се радват и да се забавляват истински, забравили
за своите житейски и физически проблеми и да се чувстват равноправни граждани на красивия Разград.
Три празника в една вечер - за тях се събрахме в една от
старите реставрирани къщи в Разград и ние, членовете на организацията на СИБ, за да отпразнуваме Бабинден, Трифон Зарезан
и Свети Валентин. Три празника – в едно , различни, но много обединяващи и незабравими. Закичихме се с цвете, председателката
ни Иванка Петкова закичи всички с още едно усмихнато сърце, за
да укрепим нашите и да посрещаме трудностите по-силни и уверени. Отбелязахме и рождения ден на нашата приятелка Стилияна.
Забавлявахме
се
всички,
танцувахме,
опиянени
от
любов
и
щас тливи,
че отново
сме заедно.
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гоце делчев

Росица ТРЕНДАФИЛОВА

Македония е като че ли единственото място, което сме посещавали най-често...
Този път останахме там
три дни. Разгледахме Скопие,
Битоля и Охрид. Навсякъде
имаше интересни обекти със
собствен чар, но в Охрид е най
хубаво! Видяхме също и Преспанското, и Дойранското езеро.
Втората вечер от нашата
екскурзия
прекарахаме в ресторант
„Европа“, разп о л о жен на
брега на Охридското езеро,
там ни посрещнаха нашите приятели музиканти от
оркестър „Прима бенд“ със
своята завладяваща македонска музика.
Аз не знам дали легендата е истина или не, но е
вярно, че колкото повече
посещаваш Охридското
езеро и забележителностите около него, те все
повече те запленяват и
искаш да се връщаш от-

ново и отново на това място, за
да се зареждаш от тази красота!
Ето защо нашата следваща екскурзия ще е пак на Охридското
езеро...
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долна баня
Старт на празничните прояви дадоха членовете от Сдружението на хората с увреждания „Венетица“, които се събраха в своя клуб,
за да почетат своите баби и прабаби. Тържеството откри заместник
-председателката Светла Стоименова, която
е дъщеря на
всеизвестната в миналото
долнобанска
акушерка
баба Веса, за
която в празничния ден
се чуха много спомени
и добри думи и, че тя е изродила
над 4 400 деца - или иначе казано
-почти една днешна Долна баня.
По стародавна традиция бе извършен ритуала поливане на медицинската сестра Мария Спиридонова, която е работила дълги
години с баба Веса акушерката.
В празничния ден своята 75-тирож-

Любомир КУЗЕВ
ден
ден
заедно
със своите прия те л к и те
от клуба
от б е л я з а
в Лиляна
Янкулова.
Кулминацията
на празника бе в заседателната зала на община Долна баня,
където по традиция под патронажа на председателката на
общинския съвет Лиляна Драганова се отличават и награждават родените през отминалата година малки долнобанчета. И
пак по традиция бе извършен ритуалът поливане на лекарите, акушерките и медицинските сестри от
младите майки, след което бабите
се надпреварваха в състезанието
по повиване на бебета. Победителка в празничното състезание
стана младата баба Верка Велчова.

пещера

Общинската организация на СИБ в Пещера на 21
януари организира за своите членове Бабинден или Ден на родилната помощ. С поздравление към всички баби се обърна председателката на организацията Дафинка Василева, която им
пожела много здраве и дълги години живот, за да се включат активно в отглеждането на внуците. Тя припомни моменти от
празнуване на този ден в миналото. Интерес предизвика представянето на традиционния ритуал „поливане на бабата“.
За доброто настроение на всички се погрижи вокална група
„Горска теменужка“.Бяха подбрани специални песни за бабите.
Празникът продължи с песни, хора и сладки приказки.
Клуб „Оптимист“
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Съседи закрепостиха
обществото и ние

обездвижена жена
Съседи на жена с увреждания я обричат да бъде затворник в собствения си
дом във Велинград. Драмата
продължава вече две години,
а втора българска инстанция се оказва безсилна да
направи нещо по същество.
Първата – Комисията за
защита от дискриминация
- налага две глоби на предполагаеми виновници, втората
– Административният съд в
Пазарджик - ги отменя с решение от 12 февруари.
В средата на март 2014 г. Надежда Соколова, майка на обездвижената жена, подава жалба до антидискриминационната комисия
- оплаква се от дискриминация по
народност и увреждане (семейството е от Челябинск, Русия). Надежда и дъщеря й са собственици
на два апартамента в луксозния
СПА-комплекс „Грийн парк” в родопски курорт. Сградата има два
входа, но само единият може да
се ползва с инвалидна количка,
на другия няма рампа и е на 2,30 метра
височина над терена.
Достъпният вход се
заключва дистанционно с код. През януари същата година,

Нена БИВОЛАРСКА
обаче, той е сменен заради спорове дали консумативите на СПАи фитнес-центровете в сутерена
да се включват към общите части.
Новият шифър не е даден на Соколова и така дъщеря й остава без
шанс да излезе навън. Петчленен
състав на комисията налага глоби
по 1000 лева на две от съседките,
срещу които е подадена жалбата.
Експертите приемат, че те носят
отговорност за смяната на кода
и ограничаването на достъпа за
Соколови, понеже на този въпрос
адвокатът им отговаря: „Да. Дори
така го тълкувайте, заявиха ми:
няма да дадем дистанционното”.
Но тъй като няма други доказателства за вината им, а и не става ясно дали са им делегирани
някакви правомощия от етажната собственост, магистратите отменят санкциите и постановяват
разноските по делото от 470 лева
да плати комисията.

За част от героите в тази
история справедливостта
възтържествува.
Но с това не се отварят вратите на
златната клетка,
в която е затворена дъщерята на
Соколови.
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140 години от
избухването на

памет

българска

Априлското въстание
След неуспеха на Старозагорското
въстание
от
17.09.1875 г., апостолите под
председателството на Стефан Стамболов се събират в
Гюргево на 11.11.1875 г. и до
25.12.1875 г. съставят план за
ново въстание, което
трябва да избухне през май
1876 г.
Ст р а н а та е разделена на
4
революционни
окръга:
Първи
–
Търновски,
Втори – Сливенски,
Трети – Врачански и Четвърти
– Пловдивски (Панагюрски).
Още през януари 1876 г. апостолите идват в страната и започват усилено подготовка на
въстанието.
Най-широка и активна е подготовката в ІV революционен
окръг с главен апостол Панайот Волов, заменен по-късно от
Георги Бенковски. За център е
избрано Панагюрище.
На 14.04.1876 г. в местността Оборище се свиква Общо
събрание, което гласува специални пълномощия на главния апостол Георги Бенков-

ски. Определена е и датата на
въстанието (01.05.1876 г.), но
се намира предател (Ненко
Терзийски).
На 19 април от Пловдив в
Копривщица пристигат заптиета, за да арестуват водачите и Тодор Каблешков
вдига въстанието на
20.04.1876 г. Конакът е превзет.
До Панагюрище е изпратено „Кървавото писмо”.
Бенковски и
Волов
незабавно обявяват
въстанието. Населението се събира на
площада, където се освещава
знамето, ушито от Райна Попгеоргиева. Бенковски сформира известната „Хвърковата
чета”. Въстават селата в Средногорието и Родопите: Перущица, Батак, Брацигово и др.
Турците най-напред нападат
Стрелча, след това Клисура,
която се брани героично, но е
опожарена на 26 април. Следващите дни боеве се водят за
Панагюрище, което е превзето и опожарено на 30 април.
Разорени и запалени са повечето от въстаналите селища в
района.
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Георги Бенковски пада убит от Стоил войвода, към която се призасада до р. Костина, Тетевенско.
съединява и Иларион ДрагостиВъстанието в Родопската област нов.
избухва на 21 април и продължаВъв Враца на 18 май е даден
ва повече от седмица. На 5 май Ба- сигнал за въстание, но съзакляттак е разсипан, жестоко са избити ниците скоро се разпръскват пожените и децата в църквата. На 7 ради своята малобройност.
май пада Брацигово. Героична и
Грандиозен по своя междунатрагична е защитата на Перущица роден отзвук е походът на Ботечрез саможертвата на Кочо Чести- вата чета от кораба „Радецки” и
менски, Спас Гинев и други мъже Козлодуй до Врачанския балкан,
и техните семейства.
където на 20 май (1 юни) 1876 г.
В Търновско въстанието е обя- намира смъртта си гениалният
вено на 28 април. В селата Бяла поет – воеводата Христо Ботев.
Черква, Михалци, Мусина и др.
На 16 май при Тутракан премипоп Харитон и Бачо Киро Петров нава четата на Таньо Стоянов от
сформират чета от около 200 20 души, която е разбита в района
души, която стига в Дряновския на Попово.
манастир. Башибозук и редовВъстанието е потушено с жена турска армия с над 10 хиляди стоки кланета, издевателства и
души и две оръдия
грабежи. Това преобгражда манастидизвиква справедра и започва 9-дневливо възмущение в
ната
Дряновска
Европа и Америка. В
епопея. На деветата
Цариград е свикана
нощ
въстаниците
международна анщурмуват обсадата
кетна комисия.
и около 40 души се
Велики личности
спасяват, сред тях е
като Виктор Юго и
и Бачо Киро, но поДостоевски
издикъсно е заловен и
гат глас в защита на
обесен в Търново.
българите.
Разбити са и друАприлското
гите две чети – Гавъстание през 1876
бровската на Цанко
г. задълбочава ИзДюстабанов и Тревточната криза, а неКлисура е единствени- говият успех е в
ненската, начело с
Христо Патрев. По- ят град, който е разру- международния му
тушено е въстани- шен до основи по време отзвук, постигнат с
ето и в Батошево, на Априлското въстание героизма на многоКръвеник и Ново
хилядните жертви.
село. В Сливенски окръг няколко
Стоян ИВАНОВ - директор на
дни в Балкана действа четата на Историческия музей в Клисура
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АПРИЛ

ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ ОТ НАШЕТО
МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО

•195 г. от рождението на Георги Раковски
– български
национа л-революционер,
писател,
публицист,
историограф и етнограф
(1821-1867);

•160 г. от рождението
на Кирил Ботев – брат на
Христо Ботев, български
генерал-лейтенант , зам.
министър на войната
през 1913г. (1856-1944);

•06. - 140 г. от
рождението
на
Кръстьо Сарафов
– български драматичен
артист
•10. - 150 г. от
основаването на
българско
читалище в Цариград през 1866г.;

•20. - 170 г. от излизането на брой
първи на “Български орел” – първият
български
вестник, под редакцията на Иван
Богоров – 1846 г.;

•24. - 140 г. от рождението на Сава Огнянов –
български драматичен
артист (1876-1933) ;
•23. - 160 г. от
рождението на Иван
Мърквичка
(Ян
Вацлав)
български
живописец,по
•27. - 150 г. от рожденинародност чех (1856- ето на Пенчо Славейков
1938);
– български поет и преводач (1866-1912) .
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А К Т И В Н О С Т

Салим САЛИХ

Обмяна на опит

По традиция РО на СИБ - Шумен с председател Иванка Казакова заедно с ръководствата на общинските организации провеждат
разнообразни мероприятия – обмяна на опит, чествания на рождени дни и кръгли годишнини, екскурзии и пр. В края на миналата
седмица се проведе поредното мероприятие, домакин на което
беше ОО на СИБ в Хитрино. Обменен беше опит с участието на ръководствата на основните организации на СИБ от Шумен, Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Велики Преслав и
Хитрино. Домакините
се бяха погрижили да
запознаят сродните организации с дейността
си през годините, както
и за взаимодействието
с кметския екип на община Хитрино и Дирекция „Социално
подпомагане“. Със съдействието на Читалище „Пробуда 1929“- Хитрино мултимедийно, с много снимкови материали
беше представена дейността през годините.
В дискусиите, под ръководството на
Иванка Казакова, бяха разгледани и обсъдени теми, свързани с финансовата дисциплина в структурите на
СИБ, с работата и документацията по чл.53, със задачите на СИБ
в малките населени места и много други теми. Дискутирани бяха
и задачите във връзка с предстоящите отчетно-изборни събрания.
Разисквани бяха и други въпроси - за работата с общинските администрации, с Дирекциите „Социално подпомагане“, с други НПО и
пр.
Накрая беше прочетена протестната декларация от Национално представителните организации на и за хора с увреждания.
В дискусиите и обсъжданията участваха още Нергюл Ахмед – Директор на „Дирекция“Регионално развитие, хуманитарни дейности
и програми“ в община Хитрино, Пламен Стоилов - старши експерт
в Дирекция „Социално подпомагане“- Венец, председатели на общински организации на СИБ от Шумен, Нови Пазар, Каспичан, Смядово и Велики Преслав.
На тържествения обяд се отпразнуваха денят на лозаря и на влюбените с много настроение, веселие и танци.
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СРЕЩАТА МИНАВА,
А какво остава?

Росица ПРИМОВСКА
Този въпрос няколко пъти чух в ума си, не защото не знам, а
защото отново бях впечатлена от радостния възторг на хора
с увреждания и не мога да определя кое надделява – общото преживяване или личният усет, че всеки е полезен?
Четири регионални организации на СИБ се събраха на семинар в хотел „Евридика“ в курорта Пампорово и това ще остане като знак на 2015
година. Или като начало на традиция, която има смисъл да се развива
ежегодно. Тук бяха областните ръководства на Пазарджик, Кърджали,
Стара Загора и Смолян, както и членове и активисти. Три дни заедно
- обмяна на добри практики, споделяне на опит и обсъждане на проблемите, които трябва да бъдат решени. Идеи за нови събирания, за
общи дейности и…
И изненадваща енергия за хора, наречени инвалиди. Човек изпитва
срам от малодушието си, от белязаните рамки на традиционното впечатление, от умората си, от нежеланието да се забравиш и да потънеш
в очите на другите, да се радваш като с тях, независимо че те са с един
крак или в инвалидна количка, че са с апаратче за сърце,
или носят постоянно в джоба си лекарства... Впечатляващо е поведението на хора,
отдали времето си, мислите
си, силите си в полза на другите, а самите те имат нужда
от подкрепа. Една наистина
незабравима среща, завъ-
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ршила с разходка в горите на Пампорово, изкачване на Мечи чал над
Чепеларе, наблюдение в Астрономическата обсерватория на Рожен. И
най-вече среща, останала в сърцата с бликащото радостно чувство, че
са били заедно.
Домакините - смолянската група с председател Захаринка
Славчева и регионален координатор Петя Николова, председатели и активисти от областта - видимо бяха доволни, че всичко е изрядно и върви „като по конец“
– от настаняването, трапезата,
раздумката… до сравняването с другите. Кой какво и как е
постигнал, кой има нови идеи,
къде ще е следващото събиране… Всичко това бе включено
в репортаж за Регионална кабелна телевизия „Фотон-К“ и в
сайта „Смолян днес“.
За регионалната председателка от Стара Загора Валентина Борисова подобни срещи са важни, защото дават стимул на активистите от
различни градове да се съберат и запознаят, да поддържат връзка и след
това. Председателите на териториалните организации, каза тя, нямат възможност като нас да пътуват до София или
другаде, а постоянно работят с хора с увреждания. Така че имат право
да прекарат няколко дни приятно. Съчетаваме обучението и с организационни въпроси. Първата среща направихме през 2014 година само
за Стара Загора и Смолян и тогава ни дойде идеята да се съберем пак и
да поканим колегите от Кърджали и Пазарджик. Вижте колко сме щастливи заедно сега. Тя била председател на общинската организация в
Чирпан и оттам има опит за различни дейности за хората с увреждания.
Аз самата съм инвалид, сподели за „Кураж“ Валентина Борисова и знам
какво е да ти се помогне, затова с удоволствие работя с хората. Искам
и те да са добре, да намират сили да се справят. Радват се, дори само
да им се честити рождения ден. Това ме зарежда. Направихме голямо
спортно състезание. Много съм впечатлена как хората отдадоха максимално силите си в различни дисциплини, подходящи за нас и приятелски се бориха за победа.
Ползата от подобен вид събирания посочи и координаторът на РО на СИБ - Кърджали Шенай Бекир: „Не пропускаме такива срещи, те са хубави, защото всеки споделя опит. От 13 години работя
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Срещата минава…

в Съюза на инвалидите. Нашите членове са над 1000. Търсим поводи за
празнуване, защото за тях това е разнообразието. Правим и екскурзии.
Местната власт ни помага много. Клубът ни е голям, в центъра на града,
точно до общината, която поема разходите за вода и ток. Единствено
плащаме стационарния телефон. И други ни помагат - боядисаха клуба, купиха телевизори и климатици. Обръщат ни внимание, уважават
ни. Кметът направи 40 подхода на 40 кръстовища за инвалидни колички, сложи сигнална уредба за слепите. В новите паркове също имаме
подходи. Проблемът си остава с шофьорите - макар че има знаци, те
си паркират неправилно. При нас е практика вече във всяко училище,
във всеки клас да се приемат деца с увреждания. Дори да са с голямо
увреждане, трябва да ходят поне по час или два на ден, за да може да се
интегрират и здравите деца да свикнат с тях.“
Кирил Анов – председател на РО на СИБ – Пазарджик - споделИ, че за пет години тяхната организация е помогнала на 15 човека с
500 до 1500 лв. от фонда към СИБ. Общината също им помага. Ежегодно,
вече за 13-и път, организират Фестивал за певческите възможности на
хората с увреждания от целия регион. Редуват градовете, където да се
проведе. Всяка общинска организация, а те са 9, се подготвя и излиза
на сцената, надпява се с всички останали. Преди съборът се провежда и обучителен семинар и обмяна на опит.
Кирил Анов е регионален председател от 2002 година. Трети мандат е и
член на УС на Съюза на инвалидите. Когато бил избран в Пазарджишката организация, членовете са били около 1500,
а сега са 1850. „Основната ни грижа като
председатели, каза той, е да координираме усилията си и да помагаме
за изпълнението на насоките, които се приемат на регионално и общинско равнище. Оказваме конкретна методическа помощ на дружествата по места, постоянно поддържаме контакт с тях по телефона. Ако
се налага, отиваме намясто да помогнем за решаване на кадрови проблем или за оказване на друга помощ на наш член...“
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На 14.12.2015 г.
Общинската организация
на СИБ в Пордим отбеляза
своя 25-ти рожден ден
заедно с 3-ти декември Международния ден на
хората с увреждания

С ПРИЗИВ ЗА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ
И ТОПЛИНА КЪМ НАС
Подготовката за
този празник започна
още преди два месеца потърсихме дарители и намерихме. Решихме да си помогнем
и сами - три седмици
по-рано
проведохме
вече
традиционния
конкурс „Есенни кулинарни капризи“. За
него частни фирми
ни даряват закуски,
сладкарски изделия,
мед, олио, зеленчукови и плодови консерви. Конкурсът е отворен за всички жители на града и участниците всяка година стават все повече. Средствата от тазгодишния конкурс
бяха наречени за предстоящото събитие.
А на самия ден да празнуват с нас дойдоха гости от общината, от общинската социална служба, от кооперации, фирми, пенсионерски клубове и др. Много се зарадвахме на председателите на четири общински организации на СИБ.Салонът
на читалището се напълни – дойдоха и много съграждани.
Председателката на ОО СИБ Виолета Христова поздрави
всички за 3 декември и за юбилея на организацията:
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С ПРИЗИВ ЗА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ...
„На този ден, ние призоваваме обществото за
повече внимание и топлина към нас, към нашата
незавидна човешка съдба.
Всеки един от нас е вик за
помощ, топлина и разбиране. Нашият дух, обаче,
стои високо над физическите ни предели. Борим се
за мястото ни в живота,
което незнайно кой ни
отне. И въпреки всичките
трудности по нашия път,
няма да се предадем.И
въпреки, че с идването на
всяко ново правителство
борбата за исконните
права на инвалидите започва отначало...Затова ми е трудно да кажа,

че най-бедните, най-незащитените български граждани, ще
се почувстват някога истински европейци.Ние сме част от
това общество и заслужаваме внимание, уважение и възхищение за волята и достойнството, с които посрещаме трудностите, за силния дух и стремежа да направим живота си
по-пълноценен и радостен. Дълг на нашето общество е да облекчи трудното ни ежедневие, да протегне приятелска ръка
към нас с разбиране и топлота.
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Виолета ХРИСТОВА
През пролетта на 1990 г. бе учредена първата в Плевенска област организация на СИБ - тази в Плевен.
През август същата година беше учредена първата организация на СИБ извън Плевен - в Пордим...
Отива му на Пордим да бъде
пръв и в това. Защото Пордим има
щастлива история. Тя е избрала
той да е мястото, където се ковала част от историята на България.
Тук е прозвучал първият телефонен звън,тук
е изградено първото
уникално
улично осветление.
Тук е бил
централният
команден
пункт
на руската
и румънската армии през Рускотурската война. Тук е написан
проектът на Сан-Стефанския мирен договор. В Пордим са отсядали руският император и румънският крал. В Пордим е решено
България да стане свободно Княжество...
Заради това трябва да се
помни,че Пордим има богато ми-

нало, но бъдещето му зависи от
нас.
И с мисълта за бъдещето започна работата си нашата организация през 1990 година. Тогава
23-ма ентусиасти започнахме бук-

вално на „бял лист”. Някои се отказаха много бързо, други, които
очакваха от нас материални облаги, останаха излъгани и също си
отидоха. Най-упоритите останахме и ето вече 25 години организацията ни събира. През годините в
редиците ни преминаха стотици,
но по различни причини вече не
са сред нас.
Работата в една организация като нашата никак не е лесна.
Хората с увреждания
са чувствителни, лесно раними и уязвими.
Много са лъгани и не
се доверяват. А липсата
на средства е основна
причина да не можем
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С ПРИЗИВ ЗА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ...
да се срещаме толкова често, колкото искаме, да празнуваме заедно всички празници, да отидем
на повече екскурзии. Въпреки
трудностите, през изминалите 25
години сме посетили десетки градове, видели сме неповторими по
красота кътчета в България. Вземали сме участие в регионални и
национални художествени фестивали, откъдето сме се връщали с
престижни награди. В нас са останали незабравими спомени от
сърдечни срещи с колеги от други
общински организации. Ние сме
посрещали в Пордим скъпи приятели от други градове.
Съвместно с общината организирахме изложба с каратини от
нашия художник Никола Николов. Негови картини притежават
колекционери от Америка, Франция Италия и България. След закриването на изложбата той дари
доста картини на Дневния център
за инвалиди и възрастни хора.
Отпразнувахме заедно и рождения ден на най-възрастния наш
член Христан Игнатов, който бе
и един от учредителите на организацията. Присъстваха и негови близки, кметът на общината,
служителки от АСП, общински
съветници и др. Ученици от музикалното училище го поздравиха
с български народни песни. За
съжаление, вече не е сред нас...
Подкрепяли сме наши членове в трудни за тях житейски ситуации. Дарихме малка сума на

асоциация „Нова Надежда”, на семейство на наш член за сложна
операция на детето им, за деца с
умствена изостаналост проведохма дарителска акция и събрахме
дрехи, обувки и играчки и им ги
закарахме в дома в с. Згалево – на
тях сме дарявали и хранителни
продукти и мартеничики, някои
от тези деца сме ги водили на нашите регионални фестивали и на
този в Перник. Две години събираме членски внос за БЧК от повече от 250 души – наши членове и
жители на общината.
По повод годишнината от обесването на Апостола съвмесетно
с читалището направихме мултимедийна презентация.
Във всекидневието ни има мно-
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го срещи с личните лекари за
беседи по разлиични теми. Провеждаме редовно и обучителни
семинари с актива на организацията. Посещаваме наши членове, когато са болни. И на много от
нашите мероприятия сме канили
журналисти от местни издания и
кабелната телевизия от Плевен.
Традиция при нас е да посещаваме постановки на Плевенския
театър „Иван Радоев“, но и това
напоследък се случва доста рядко
пак по финансови причини.
Много добре работим и си помагаме взаимно с регионалните
ръководства на СГБ, ССБ и БАЛИЗ
в Плевен, в постоянна връзка сме
с нашето регионално ръководство.
С огромна гордост подчертавам, че в Пордим през 2009
г. бе открит Дневен център
за социални услуги на инвалиди и възрастни хора. Тогава, а
и до днес, този център е единственият в Плевенска област.
Ето Пордим пак е пръв... Този
красив дом дава подслон на
два пенсионерски клуба, на нашата организация и кухнята на
социалния патронаж. Ние вече

си имаме наш дом,
където да провеждаме срещите си,
събранията си, да каним колегите си от
другите градове. Там
е широко, светло и
удобно, винаги е чисто и топло. За тази
придобивка могат да
ни завиждат всички
наши колеги от общините и от областния град.
Всичко
това дължим
на община
Пордим, когато
неин
кмет беше
г-н Детелин
Василев. С
построяване
на този дом
той доказа,
че това
за него
е една
много
важна
и
чисто човешка
мисия.
Г-н Василев
и сега
е кмет на Пордим - вече четвърти
мандат. През всичките години той
е оказвал осезателна подкрепа
на нашата организация. С това
кметът изразява голямото си човешко отношение към инвалиди-
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С ПРИЗИВ ЗА ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ...
те, показва че е отдаден на каузата да бъде на страната на хората с
трудна орис и, че работи за решаване на всекидневните проблеми,
съпътстващи
живота
ни.
За
цялата
своя дейност
г-н Детелин
Василев
е
единственият кмет в
Плевенска
област, носител на наградата на СИБ

за успешна работа за интеграция
на инвалидите в обществото.

Сърдечно благодарим и поклон ,
г-н Кмете!
Разбира се, това съвсем не е
всичко преживяно от нас през

изминалите години. Но найзначимото е, че все още ни
има и, че нашата организация
вече е оставила следа в живота на общината и в самите нас.
Оставам с надеждата, че
всички ние, които бяхме заедно цели 25 години, ще продължим да работим заедно със
сродни структури и местната
власт в защита правата на инвалидите.

Тържеството в салона продължи с цветя, поздравителни адреси и
сърдечни пожелания. Да ни поздравят дойдоха и пяха певици от общинската организация на СИБ в Кнежа. Много мил и затрогващ концерт поднесоха учители и ученици от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
за народно творчество и хореография, под ръководството на директорката г-жа Емилия Василева. Весел край на тържеството сложиха
самодейци от народно читалище „Иван Радоев“ със сценка по разказа
на Чудомир „Не съм от тях, как Сийке“.
Веселието продължи в ресторант с вкусен обяд, весела томбола,
още цветя, още поздрави и много музика. Весело е на празник, нека да
има повече празници в живота на всички добри хора.
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Ново дружество в София
Красимира Динкова

На 22 януари 2016 г. в Народно читалище „Райна Княгиня”
- квартал Орландовци на столицата - 20 души се събраха,
за да учредят дружество към
РО на СИБ – „Св.
София”. В събранието участваха
Светла Николова – председател
на регионаланата
организация в София град и Стоян
Манолов – представител на Съюза на инвалидите
в България. Те за-

познаха хората с устава на
СИБ и отговориха на поставените им от аудиторята
въпроси.
Единодушно бе желанието
на новите членове на СИБ
дружеството им да се нарича
„Райна Княгиня”. За председател бе избрана Красимира
Динкова, заместник-председател стана Емилия Николова,
а касиер – Румяна Божилова.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателката на столичното дружество на СИБ в кв.
Надежда 2 Гинка Митова поздравява от свое име и от името
на изпълнителното бюро всички жени от дружеството,
Контролно-ревизионната комисия на РО на СИБ - „Св. София”
с председател Веселка Спиридонова, Анета Диловска и
Петя Иванова от централното управление на СИБ по случай
8 март - Международния ден на жените и за Първа пролет!
Нека всички да са здрави, да успяват в работата си, да
имат спокойствие и любов в домовете си!
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в търговище -

Проект „Нови хоризонти”

в името на човека

Екатерина ХРИСТОВА
Проектът е насочен към 90 души с увреждания и техните
семейства. А основната цел, която преследва, е да се създаде естествено продължение на приключилия проект „Нови
възможности за грижа”.
За период от 18 месеца /18.12.2015 – 17.10.2017 г./ ще се направят постъпки, чрез които да бъде подобрено качеството на
живот чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални
услуги и подкрепа, в зависимост от нуждите и потребностите за
различните групи потребители.
От заместник-кмета на Търговище Емине Якубова, която е и
ръководител на проекта „Нови хоризонти”, научихме, че специфичните му цели са две – да бъде създаден център за почасови
услуги за предоставяне на грижи в домашна среда и услуги в общността за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, както и да бъде предоставена възможност за трудова реализация на близките, които се грижат за тях.
Ще бъдат обучени и наети домашни помощници, лични или социални асистенти, които ще полагат грижи за минимум двама потребители.
Проект „Нови хоризонти” се реализира чрез оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Община Търговище е конкретният бенефициент на проекта, за което е осигурена безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР и Европейския социален фонд в размер на 500 000 лв.
Знае се, че демографските тенденции в община Търговище са
негативни, каза секретарят на Общината Христалина Халачева.
Хората с увреждания и самотно живеещите стари хора, разпръснати в много населени места, отдалечени от общинския център,
са голям дял от населението в нашия край. Към края на 2014 г. лицата с увреждания в Търговище са 3 350, отчете Халачева. Статистическите данни към юли миналата година показват, че децата
с увреждания, чиито семейства получават добавки, са 154; пенсионерите с пенсия за инвалидност в общината са 3 291, а тези,
които получават такава пенсия, без да са навършили пенсионна
възраст, са 2 025. Общият брой на пенсионерите в общината е
16 340 души, като немалко от тях живеят сами, страдат от различни заболявания, имат ограничени доходи и трудно се справят с
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грижите за самите себе си. Затова и през последните години общината
работи усилено за въвеждането на различни видове услуги за деца, които покриват широк спектър от нуждите им. За съжаление, Търговищка
община изостава в грижата за възрастните хора, като предоставяните услуги са от Домашния социален патронаж, Дневния център „Дар”
и Дневния център за възрастни хора с увреждания. Всъщност проект
„Нови хоризонти” отговаря на тези нужди на общината и възрастните
хора в нея, заключи секретарят на кметството.
Кметът на общината Дарин Димитров подчерта, че и през новия
програмен период 2014 – 2020 г. ще продължи работата по изпълнение Стратегията за развитие на социалните услуги. Като сред
приоритетите е удовлетворяването на индивидуалните потребности на хората в неравностойно положение.

Един милион лева за
Социални проекти в Омуртаг
С близо 1 милион лева ще
разполагат общините Омуртаг и Опака, за да работят за
създаване на нови възможности за грижа и независим живот на хора в неравностойно
положение.
През януари в читалище
„Пробуда” в Опака се проведе
начална пресконференция по
проект „Нови възможности
за грижа и независим живот
чрез създаване на Център за
почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна
среда”. Ръководителят на проекта Милена Стойкова представи основните дейности по
проекта и очакваните резултати. Според Стойкова, ще
бъдат към Центъра ще бъдат
назначени 45 души като лични
или социални асистенти.
Общата стойност на про-

екта е 496 390 лева, осигурени
от ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Срокът за изпълнението на
проекта е 26 месеца.
От началото на януари пък
стартира
предоставянето
на почасови услуги на нуждаещи се в община Омуртаг по
проект помощ за независим
живот” на ОП РЧР. 31 лица с
трайни увреждания, включително и деца, както и хора
над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване
са потребителите, които получават услуги в лична помощ,
комунално-битови и социални
дейности. Услугите се предоставят в град Омуртаг и селата Могилец, Станец, Камбурово и Великденче.
Основната цел на проекта е
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Един милион лева ...
да се допринесе за подобряване
качеството на живот, както
и да се намалят последиците
от социалното изключване
и бедността на тази група
жители на община Омуртаг. Освен това, така би се
предоставила възможност за
връщането на реалния пазар

на труда на лицата, които
полагат грижи за свои близки
хора с увреждания.
Началото на проекта в
Омуртаг бе поставено на 1
ноември 2015 г., а срокът за
изпълнението му е 27 месеца. Стойността на проекта
възлиза на 499 960 лв.

В бр. 2 на Кураж публикувахме кратка информация за предложението на общинския съветник
от Хасково Георги Пеев да бъдат освободени от
такси за детска градина деца със и над 75% увреждания - предложението е одобрено!

ПРОЕКТ
„ПРИЕМИ МЕ
2015”
Ангел НИКОЛОВ
Кметът на община Исперих Бейсим Руфад подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на
проекта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси – 2014-2020”.
Исперих е една от 82-те общини в страната, която ще продължи да
предоставя социалната услуга „Приемна грижа” за деца с увреждания,
за деца, жертви на насилие или трафик. От началото на тази година
стартира и новоназначеният екип в Центъра за деца с увреждания по
проекта, който цели да се усъвършенства моделът на тази социална услуга. Проектът ще се реализира в продължение на 32 месеца. Утвърдените досега и действащи по проекта „И аз имам семейство” приемни
родители са преминали към проекта „Приеми ме 2015” и така ще се гарантира интересът на настанените деца в приемните семейства - да не
се допуска прекратяване на услугата или попадането им отново в спецализирани институции.
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Това ме вълнува!

Катя СЛАВОВА

За наименованието
„инвалиди“
и свързаните
с него неща
Тази тема е доста стара, дъвкана е, повече институционално,
отколкото като човешко усещане
и изживяване. А мене продължава да ме чопли отвътре. Известно
време работих в Дом за деца и
юноши. Децата чувстваха неравнопоставеността си с другите и затова избягваха да казват, че са от
такъв Дом. След това заведението се преименува в Дом за деца,
лишени от родителска грижа.Това
уточнение за пред света беше огромна нетактичност към децата,
имащи семейства, макар и с болни родители или без един родител, които ги обичаха и се грижеха колкото могат за тях, но нямаха
сили да ги образоват без помощта
на държавата. Тези деца мълчаливо приеха оскърблението към
родителите им и някак спонтанно, без да се наговарят, започнаха да наричат временното си жилище
„пансиона”.
Ето как
помня
к о г а
едно

недобре обмислено название се
вгражда болезнено в самочувствието на човека, а неприемането
му ражда отпор.
По същия начини хората с
различни недъзи – вродени или
придобити вследствие на тежки
обстоятелства - не могат без вътрешна съпротива да приемат
названието „инвалид“ (от латински „невалиден, увреден“), тъй
като тази дума носи в себе си и отношение – като за нещо, различно от нормалното. Днес човек не
може да не се впечатли от появилите се в годините на демокрация
множество названия като „хора
с увреждания ”, „хора със специфични възможности”, “хора със
специфични потребности”, “хора
с функционални затруднения”,
“хора с функционален дефицит”
и т.н. В различна степен тези названия добиват гражданственост
като заместител на традиционно
използваната дума „инвалид”
и са проява на ново отношение
на обществото към хората, наричани с тях, както и на стъпките му към повече хуманност.
Любопитно е как с промяната в
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За наименованието...
общественото отношение към
тази специфична категория хора
изначалното понятие се е променяло във времето. Надниквам
в двата речника на чужди думи,
които имам. Чета в този от 1939
г.: “инвалид – човек, изгубил работоспособността си (забележете
деликатния израз) вследствие на
нараняване, осакатяване, болест
или старост”. Хареса ми това определение, тъй като човешкото
в човека е непокътнато, макар
че той не може да работи като
здравите.В речника от 1994 г. инвалид е вече “пострадал от война
военен”, а за останалите - “негоден за работа, осакатен”. Като си
помисля, добре е все пак, че у нас
се използва чуждицата „инвалид“,
защото българските “осакатен”,
“сакат” са къде-къде по-тежки.
С думата „инвалид“ има интересни словосъчетания с преносен смисъл като “умствен инвалид”- за човек, който много не
му мисли, “нравствен инвалид”
– за човек без ценности. Значи с
тази дума може да се изразява и
ирония, и презрение, и порицание, и укор, тъй като с нея може
да бъде назован всеки, който
първо действа, после мисли, както и грубиянът, простакът, престъпникът. Вижте колко широко
е станало смисловото `и поле, а
официално то е прилежащо само
за пострадали при определени
обстоятелства хора. Да се отхвърли! – реши от етични съображения нашето далеч по-хуманно

време. И замениха нелицеприятната дума със словосъчетанието
“хора с увреждания”. Това сега е
и официално възприетото в нормативната уредба название.Така
фигурираме и в закона, който е
за нас. Обобщаващо и дистанциращо от „здравите”. И донякъде провокиращо отношение:
някои ще виждат в названието
хората, други - уврежданията.
От гледна точка на деликатния
изказ
определението
“хора
с ъ с
специфични
потребности“ сякаш е най-приемливо.
То е и необходимо напомняне, че
задоволяването на тези потребности е задължение на държавата, призвана да осигури условия
за равнопоставен живот на всеки
свой гражданин. Ако, дай Боже,
тя изпълни тези си задължения
и всички получат възможност за
еднакъв достъп до всичко, което
сега е отказано на т.н. хора с увреждания, категориите, разделящи гражданите на “здрави” и
“увредени” ще прелеят в нормалното понятие “хора”, “човеци”.
Макар че с последните си последователни и настъпателни стъпки нашата държава все повече и
повече стеснява възможностите
за инвалидите (пак ни наричат
така - напоследък престанаха да
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се церемонят с нас). Няма да издребняваме, в края на краищата
и нашият съюз, който неуморно се бори за заслуженото ни
достойно място под слънцето, е
Съюзна инвалидите. Важното е,
че с това си име от горе до долу,
т.е. от централното ръководство
до организациите и дружествата
му в цялата страна той е символ
на гражданственост в действие.
Не знам дали, ако не беше влизането ни в Европейския съюз,
където по право на човека се гледа и като на ценност, щеше да
се развие толкова бързо и у нас
законова уредба за интеграция
на хората с увреждания (употребих официалното название). Закони, значи, има. И правилници
за прилагането им има, макар
че поправките в тях рядко водят до усъвършенстването им,
по-често връщат нещата назад...
Знам,обаче, че толкова години минаха, а все още държавата и обществото не са узрели
достатъчно за задачата си чрез
създаване на условия и задоволяване на потребностите да
дадат път за изява на възможностите на хората с недъзи.
Знам и това, че структурите, създадени да сведат с дейности законодателството до хората с увреждания и да гарантират правата
им, трябва да бъдат не от роботизирани чиновници, а от хора, работещи със сърце, съпричастност
и със съзнанието, че допринасят
полза с труда и отношението си.
Сещам се в момента за толкова
нужните програми за асистенти.

Във Велинград асистентите никога не стигат и поради това винаги
има съмнения в справедливостта
и в критериите при определяне
на потребителите. В последните
месеци бяхме потресени от отказа на комисията да назначи асистент на самотен човек без крака
и с други усложнения и на млада
жена с напреднала фаза на нелечимо заболяване, която се бори
със
сетни
сили и воля
за живота си.
Излиза,
че
интеграцията
на хората със
специфични
потребности
не е само
закон и правилник, тя е и отношение: на самите интегриращи
се, доколкото са способни да се
самодоказват и да отстояват правата си, на държавата, на институциите, на властта по места, на
гражданското общество. От взаимодействието на всички тези
фактори зависи да има наистина
промяна в нагласите спрямо тези
хора, да бъдат те възприемани
не като тежест и грижа, а като
равнопоставени със свой човешки, професионален и граждански
потенциал.
Нека в документите да ни пишат „хора с увреждания“, нека за
чиновниците и за медиите да сме
инвалиди (все някак трябва да
ни наричат), но в живота искаме
(това е нашето елементарно човешко право) да бъдем имена и
просто хора. Като всички.
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Предстоящи схеми и операции
в подкрепа на хората
с увреждания в рамките
на ОПРЧР 2014-2020
Министерството на труда и социалната политика представи
четири предстоящи схеми и операции в подкрепа на хората с
увреждания в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“
(ОПРЧР) 2014-2020, които ще стартират в близките месеци:
Операция „Обучения и заетост“ има за цел интеграция на 7400
безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции
„Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институция на публичната администрация чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на
работното място и/или субсидия за заетост. Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни лица, които
щe получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място,
както и придобиването на професионална квалификация и/или
дигитална компетентност (ако са необходими за конкретния работодател).Хората с увреждания са сред приоритетните целеви
групи на операцията. Операцията разполага с бюджет от 81 млн.
лв. и стартира през януари 2016 г., като обхваща календарните
2016-2017 г. Допустим бенефициент по операцията е Агенция по
заетостта (директно предоставяне).
Операция „Активно включване“ разполага с бюджет от 20 млн.
лв. Нейните цели са разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и
самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните
възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на
труда. Както и подобряване на достъпа до услуги за кариерно
развитие и насърчаване участието на реалния пазар на труда
и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца
с увреждания. Допустими бенефициенти са НПО, организации,
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни институции и организации, доставчици
на социални услуги; работодатели; общини и райони на общини;
ЦИПО. Финансират се проекти на стойност от 80 000 лв. до 391
166 лв. Операцията стартира в периода януари-март 2016 г. и ще
продължи до 2018 г.
Операция „Социално предприемачество“ си поставя за цел да
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се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното
включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за
тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Операцията стартира в периода януари – март 2016 г. и е с продължителност до 2017 г. Допустимите кандидати са социални предприятия;
работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с
увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, НПО в партньорство с: образователни и обучителни организации
и институции; Бюджетът на операцията е в размер на 15 млн. лв., като се
финансират проекти в границите на мин. 100 000 лв. и макс. 391 166 лв.
Операция „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ се стреми
да подобри благосъстоянието на човешките ресурси в региона на р.
Дунав чрез насърчаване на междурегионалното и транснационалното
сътрудничество между партньори от различни държави-членки на ЕС
в сферите на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните
възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането
на административния капацитет в тях. Бюджетът й е 5 млн. лв. Допустими бенефициенти по операцията са всички посочени бенефициенти по
съответните инвестиционни приоритети на ОПРЧР. Операция „Дунавски партньорства за заетост и растеж“ стартира през февруари-март
2016 г. и ще приключи през 2018 г.
Източник: ngobg.info
НЗОК ЩЕ ПРОВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОГОВАРЯНЕ
ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПАЦИЕНТИ
С ОНКОЛОГИЧНИ И ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
На заседание на 21 януари 2016 г., Надзорният съвет на Националната
здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) взе решение да възложи на управителя
на институцията да проведе допълнително договаряне на отстъпки за
обезпечаване на лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
заболявания с лекарствените продукти Ciyclophosphamide, Mitomycin,
Ifosfamid, както и Antithrombin ІІІ, който е за лечение на рядко заболяване.
След провеждане на процедурата по допълнителното договаряне, НС на
НЗОК възложи на управителя да сключи договори/допълнителни споразуменя
за отстъпка според изискванията на Наредба 10 на Министерството на
здравеопазването.
Цитираните медикаменти са отпаднали от Позитивния лекарствен
списък по различни причини. Решението на НС е продиктувано от желанието
да се осигури безпроблемно терапията на пациентите и да се избегне
стресът от евентуална промяна в лечението им.
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Продължение от стр. 3
1.01.2015 г. на второто изречение
от чл.101, ал.3а от КСО, през следващите три години всички лица
със срочен ТЕЛК ще загубят това
право, а те са 65-70% от всички
хора с увреждания включени в

системата на НОИ).
* Пенсии фонд трудова злополука и професионална болест: 9 333
Правителството трябва да набере кураж и да изрече на глас ”голата
истина” - „Въпреки дълбоката криза в системата на здравеопазването и
лошия стандарт на живот, учудващо е, че броят на хората с увреждания
в България е под средните нива за Европейските държави”.
С предложените ”Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността”, се прави поредния опит за административно регулиране на броя на хората с увреждания, в зависимост от финансовите възможности на НОИ. Предложеният материал за обсъждане
на заседанието на 9.02.2016 г. на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания, изготвен без наши представители, предизвиква
повече въпроси, отколкото предлага верни решения. Неговата висока
абстрактност и непълнота не ни позволява да се ориентираме в конкретиката на бъдещите политики. Голямото бързане буди основателна
тревога, че се цели само отнемане на права, а не комплексното решаване на проблема за социалното включване на хората с увреждания.
С оглед големия обем на налагащата се дискусия нашето мнение е,
че поставените срокове са крайно нереалистични и ще доведат до поредното влошаване качеството на живот на хората с увреждания. Не
е възможно до 30 юни 2016 г. да бъде разработена съществената промяна на значим обем нормативни актове и през следващата година да
стартира нов тип политика в тази сфера.
Ние считаме, че „Основните насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността” трябва да дадат отговор на още много
принципни въпроси, които впоследствие трябва да бъдат трансформирани в правни норми:
1. Как ще бъде извършвана медицинската експертиза за определяне
на вида и степента на увреждането и по какъв начин ще се ограничат
корупционните практики.
2. Отдавна категорично сме заявили, че органът за експертиза на работоспособността не трябва да бъде към НОИ, поради явно наличие
на конфликт на интереси, водещ до накърняване на основни човешки
права. Според нас комисията към НОИ трябва да се произнася единствено и само за правото на получаване на пенсия.
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3. Трябва да се изясни последващата роля на:
- Агенцията за социално подпомагане - процедурата по предоставяне на интеграционни добавки, медицински изделия и помощно-технически средства, средства за медицинска и социална рехабилитация,
парични помощи и др.
- Агенцията по заетостта - тя трябва да:
* извършва специална анкета за оценка на остатъчната работоспособност на лицето с увреждане с цел намиране на работа;
* организира процеса на квалификация и преквалификация;
* да разполага с база данни на работодателите и да осъществи контакт с тях, да определи подходящите работни места за хора с увреждания, да съдейства за промяна на негативните нагласи към тях, да
осигури средства за адаптиране на работното място, да предостави на
работодателите информацията за облекченията, които ще ползват при
назначаване на лица, нуждаещи се от подкрепа и др.
- Агенцията за хората с увреждания – да продължи подкрепата за
специализираните предприятия за хора с увреждания и да финансира проекти за достъпно работно място, за започване на самостоятелен
бизнес и др.
4. Трябва да бъдат ясно определени понятията „временна” и „трайна” неработоспособност, необходими за дейноста на НОИ и категорията „работоспособност на човек с увреждане”, върху която може да се
въздейства чрез серия от мерки, необходима за Агенцията по заетостта.
5. Как е възможно комисията за експертиза на работоспособността
само по документи да извърши правилна оценка на остатъчната функционалност на лицето с увреждане без личен контакт с него? Никой не
може да отрече, че работоспособността е изключително индивидуална
характеристика на личността и тя може да се променя в зависимост от
различни фактори. Нейната оценка изисква комплексен подход, продължително наблюдение, тестване, експериментиране, мотивиране и
многообразие от подкрепящи политики за хората с увреждания.
6. От посочения набор от документи, които трябва да бъдат представени пред Комисията за експертиза на работоспособността, оставаме с
впечатление, че основният стремеж на предложената концепция е да
бъдат отнемани права на вече работещи хора с придобити увреждания,
което считаме за силно демотивиращо. Нямат отговор и въпросите:
- Каква ще бъде оценката на Комисията по експертиза на работоспособността за лица с увреждания без трудов стаж.
- Ще получава ли пенсия за инвалидност лице, което не може да изпълнява заеманата от него длъжност, но е пренасочено в същото предприятие на по ниско квалифицирана работа с по-малко възнаграждение.
- Ще получава ли пенсия лице, което напусне работа вследствие невъзможност да изпълнява служебните си задължения, поради придобита
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инвалидност.
- Ще бъде ли отнета пенсията за
инвалидност на лице, което е положило усилие да си намери работа
след получаването на увреждането.
- Как ще се оценяват видът и степента на увреждане и експертизата
на работоспособността на специфичната група - военноинвалидите.
- Как ще бъде направена оценката на децата след навършване на 16
години, когато имат право на работа, а по българското законодателство
тяхното пълнолетие започва на 18 години.
- Как ще бъде реализирана „Дългосрочната стратегия за заетост на
хората с увреждания 2011- 2020 г.” , приета от правителството.
- К ак ще бъде организирана квалифицията и преквалификацията на
хората с увреждания, при липсата на ефективно функционираща система от специализирани учебни заведения.
- Как ще се реши проблемът за достъпността на архитектурната и
транспортната среда, който е в пряка връзка с условията за трудова реализация.
- Как ще се осигури мотивацията на хората с увреждания да търсят
работа, след като съществува възможността да им бъде отнета пенсията и практически доходите им няма да нараснат.
Предложеният за обсъждане документ на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания поражда
още много въпроси. Те трябва да получат отговори чрез задълбочен диалог между Правителството и Национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Ние Национално представителните организации на и за хора с
увреждания, използваме случая да изразим становище и по другите въпроси, поставени за разглеждане в заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания:
* Нашето становище по предложените от Министерството на здравеопазването промени в Закона за здравето е:
- В състава на предвидените органи не са включени представители на хората с увреждания. Ние считаме, че това е задължително и
произтича от ‚‘Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания‘‘. В Националния съвет по оценка на уврежданията и работоспособността към Министерски съвет по чл. 102 от проекта за
промени в Закона за здравето, трябва да бъдат включени представители на Национално представителните организации на и за
хора с увреждания. Предложението ни кореспондира с чл. 86а от
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Закона за здравето, който регламентира, че в Обществения съвет
по правата на пациента към Министъра на здравеопазването са
включени представители от Национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Уважаеми г-н Калфин,
Ние, легитимните представители на гражданите с различен вид и
степен на увреждане, признати за социален партньор на държавата,
категорично считаме, че за пореден път се прави опит да се решават
на парче тежките проблеми на тази социална група. Заявяваме, че подобен подход няма да доведе до пълноценната интеграция на хората
в неравностойно положение в обществото и превръщането им в значим национален, обществен капитал, допринасящ за личностното им
развитие и това на България. Обсъжданите „Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността” са със много тесен хоризонт и неясни цели. Прилагането им в този вид ще предизвика
силно социално напрежение и ще ни принуди да използваме всички
разрешени от закона форми на протест. Ние сме убедени, че само комплексният подход и активният диалог с Национално представителните организации на и за хора с увреждания, може да осигури верните
решения. Декларираме, че организациите ни са за дълбоки промени
във всички аспекти на политиката за хората с увреждания и сме готови
да предлагаме решения в интерес на тях и на обществото.
С цел намиране на полезните решения, трябва спешно да бъде
създадена работна група, в която да бъдат включени наши представители. Тя трябва да има за задача да формулира основните
принципи на промени в Медицинската експертиза и Експертизата
на работоспособността, съобразени с поставените от нас въпроси.
Декларацията е подписана от:
Заместник-председател на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания и Председател на Асоциация на родители
на деца с епилепсия Веска Събева
Председател на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев
Председател на Асоциация на родители на деца с увреден слух
Мария Кръстева
Председател на Съюза на инвалидите в България Красимир Коцев
Председател на Център за психологически изследвания
Диана ИнджОВА
Председател на Съюза на глухите в България Николай Нинов
Председател на Българска асоциация за невромускулни заболявания
Виолета Антонова
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Председател на Асоциация на
родители на деца с нарушено
зрение Лазар Живанкин
Президент на Национална организация ”Малки български
хора” Светослав Чернев

Председател на Българска асоциация”Диабет”
Красимир Кънев
Председател на Съюза на военноинвалидите и военно-пострадалите
Петър Велчев
Председател на национално сдружение на работодателите на хора с
увреждания Маринела Ангелова
Председател на Национална асоциация на сляпо глухите в България
Димитър Парапанов
Председател на Българска асоциация за лица с интелектуални
затруднения Любка Александрова
Председател на Националния съюз на трудово-производителните
кооперации Стилиян Баласопулов
Управител на сдружение„Национален център за рехабилитация
на слепи” Стефан Данчев
Председател на Българска асоциация за рекреация, интеграция
и спорт Павел Савов
Председател на Национален алианс за социална отговорност
Георги Георгиев
Председател на Национална потребителска кооперация
на слепите в България Михаил Кърлин

С Протестната декларация са запознати всички регионални,
общински организации и дружества на СИБ.
Те получиха заръка от УС на СИБ да установят контакти
със структурите и на другите НПО (чиито ръководители
са подписали декларацията) и заедно да запознаят с
протестната декларация съответните общински
власти, местните медии, депутати от парламентарно
представените политически партии. Вече пристигат
съобщения в централата на СИБ за изпълнената поръка и
за готовността на нашите структури да реагират с други
действия, ако огласяването на Протестната декларация не
доведе до очаквания резултат.
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ЗА КРАСОТАТА НА ... КРАЛИЦИТЕ

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНАТА

За начините, по които известни дами от аристокрацията са
поддържали хубостта си, се носят легенди. Ще ви разкрием
истината за разкрасителните процедури, които са били
любими на някои от благородните жени.
МАРИЯ АНТОАНЕТА - кралицата на Франция,
съпруга на крал Луи XVI - имала специална рецепта на маска за лице. Маската била толкова
ефективна, че някои французойки я прилагат и
до ден днешен.
Съставките били 2 с.л. коняк, 1/3 ч.ч. сухо
мляко на прах, един белтък и сокът на един
лимон. Конякът стимулира кръвообращението
и стяга порите, докато яйцата подсилват кожната тъкан. Млякото разтваря себума, който държи мъртвите кожни
клетки по повърхността на лицето, а лимонената киселина го отстранява от нея.
В епохата, в която живяла кралицата на Англия и Ирландия
Елизабет I - козметиката не се
използвала особено много, защото хората вярвали, че тя носи лоша
енергия. Модерно било изключително бялото лице, затова и кралицата
нанасяла бял грим, за да поддържа имиджа си на „Девствената
кралица“ (Virgin Queen). Така се гримирали и останалите жени в
кралството.
Кралица Виктория - владетел на Великобритания и Ирландия, имала интересен подход, за да се справи с неприятните миризми.
Тя непрестанно парфюмирала ръкавиците си с
розово масло.
Кралицата на Обединеното кралство Елизабет
II има една единствена тайна за красота и тя
е... червилото. Още от своята ранна младост
кралската особа обичала да нанася пурпурния
цвят по устните си. Тя предпочита страстния
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ЗА КРАСОТАТА НА ...
тъмночервен нюанс. Дори редица известни модни марки през годините са правили специални цветове червила, посветени именно на Нейно
Кралско Величество.
ГРЕЙС КЕЛИ - принцесата на Монако, била твърд
привърженик на крема за ръце, който хидратира и
овлажнява добре кожата. Тя обичала да го нанася по
цялото си тяло, включително и по лицето.

Принцесата на Уелс - ДАЯНА - от своя страна, пък
никога не излизала от дома си без спирала върху
миглите. Как да си я слага правилно, я научил лично
гримьорът Мери Грийнуел. Въпреки златното правило, че на сини очи никога не бива да се слагат син
молив или сини сенки, Даяна била почитател на синята очна линия и често залагала на нея при свои
светски изяви.
Херцогинята на Кеймбридж КЕЙТ МИДЪЛТЪН убедително затвърждава позицията си на модна икона за
жените във Великобритания, а и по цял свят. Кейт, която
наскоро стана майка за втори път, има няколко тайни за
красота, но най-ефективната сред тях е маслото от шипка. Херцогинята е категорична, че този билков екстракт
помага най-добре в борбата срещу бръчките.
Снимки: marieclaire.com

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА:
-

гражданската защита - 01 Март 2016
жената - 08 Март 2016
DJ-я - 09 Март 2016
числото Пи - 14 Март 2016
реките - 14 Март 2016
потребителите - 15 Март 2016
Парижката комуна - 18 Март 2016
франкофонията - 20 Март 2016
поезията - 21 Март 2016
водата - 22 Март 2016
метеорологията - 23 Март 2016
за борба с туберкулоза - 24 Март 2016
театъра 27 Март 2016
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Ето как разсъждава за жената
София Шиколоне – София Лорен
„Миловидната външност - тя не е всичко, но добавите
ли чар, светът ще е в краката ви“.
„Жената, която е твърдо убедена в своята красота, в
крайна сметка успява да убеди в нея и всички останали“.
„Жената - това е образ, стил и стандарт на живот за мъжете“.
„Красотата си струва да се бориш за нея“.
„Мъжете забелязват умните жени, красивите пленяват погледа им, но
помнят само обаятелните“.
„Ако едно момиче изглежда невероятно добре на младини, но е разсеяно и не доведе нищо докрай, красотата скоро ще я напусне. Ако има
скромен външен вид, но силен характер, очарованието й ще се увеличи
през годините.“
„Смята се, че е необходимо да се скриват несъвършенствата по лицето. Но това ли са недостатъците? Понякога е по-добре да се наблегне на
необичайните черти, вместо да ги крием“.
„Ако успеете да съхраните в себе си душата на дете, тогава найстрахотните неща в живота ви тепърва ще ви предстоят“.
„Роклята, както бодливата тел, трябва да служи по предназначение,
без да скрива напълно гледката.“
„Прическата не засяга само начина, по който ще прекарате деня си,
ами и самия живот“.
„Нищо не прави една жена по-красива от убеждението, че тя е красива“.
„Мога да кажа „Не!“ на 12 езика. За жените това е достатъчно“.
„Простотата - това е същинската елегантност“.
„Трудно е да бъдеш неотразима, ако си мързелива“.
„Най-важната съставка в добрата семейна кухня е любовта. Любовта
към онези, за които готвиш“.
„Майката винаги трябва да мисли два пъти - веднъж за себе си и
веднъж за своето дете“.
„Облеклото - това е просто средство да се разкрие самоличността“.
„Фантазията на мъжете е най-страхотното оръжие
на жените“.
„Характерът е най-важната част от красотата“.
„Изворът на младостта - това е вашият ум, вашият
талант, творчеството, което внасяте в живота си и живота на любимите си хора. Когато се научите да черпите сили от този източник, вие наистина ще победите
старостта“.
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13 март

ПРАЗНИЦИ

Сирни заговезни (Поклади) или Прощална неделя е
празник на всеобщото опрощение. Той е винаги седем седмици
преди ВЕЛИКДЕН. На този ден Църквата призовава
вярващите да пречистят душите си, да изпълнят с мир и
любов сърцата си, за да посрещнат Възкръсналия Христос.
На трапезата като блажни се ядат само млечни и яйчени
ястия, затова е наречен Сирни заговезни - последната неделя
преди Великия пост, т. нар. Прощална неделя, защото в този
ден всеки иска и дава прошка за волни или
неволни обиди, недобри помисли и намерения
спрямо своите близки и познати. В Библията
е казано, че който не прости прегрешенията
на ближния си и Бог няма да му прости
безбройните прегрешения, с които всеки ден
го прогневяваме. В някои български селища на този ден казват:
Простено - прости!, т. е. аз ти прощавам и ти ми прости“.
Обичаят хората да се маскират по Заговезни датира още от
Средновековието и дори много преди това, като у нас е разпространен
само в някои краища. Маските трябвало да прогонят злите духове,
които бродят между хората, карнавалът символизира победата на
светлината над мрака, т. е. настъпването на пролетта и края на
зимата. Повод да се организира домашен празник, карнавал, повод
за веселие и ,разбира се, за общата софра.

25 март -

БЛАГОВЕЩЕНИЕ -

Имен ден: Блага, Благовеста, Благой

Православната Християнска Църква празнува
този ден в чест на благата вест за раждането на
Спасителя, която Архангел Гавраил съобщил на Дева
Мария. Българите наричат празника още „Благовец“
или „половин Великден“. Народното поверие гласи,
че на Благовец долитат кукувиците и лястовиците, за
да донесат благата вест, че зимата си е отишла . Въз основа на народната
етимология за названието на празника се смята, че всяка рана зараства
на този ден много бързо. Затова именно на Благовец се пробиват ушите
на момичетата за обеци. Животновъдите дамгосват стадата си и правят
резки на ушите на животните, за да могат да ги разпознават.
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Съставила: Василка КИРОВА

КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО: 1. Индийски физик (1909-1966).
5. Пръстеновиден коралов остров. 8. Мрежа
за ловене на паламуд.
9. Игрище за тенис. 11.
Основна обработка на
почвата. 13. Пособия за
зимен спорт. 14. Род папагали. 16. Пигмейско
племе. 17. Столицата
на Канада. 19. Унгарски
поет епик (1817-1882)
- „Толди“. 20. Стихотворение от Радой Ралин.
21.
Индоевропейски
племена, населявали в
древността Балканския
полуостров. 23. Река в
Ceверна Франция, приток на Оаза. 25. Унгарски поет (1877-1919) – „Кръв
и злато”. 26. Лирическо стихотворение за възхвала. 28. Огнетечна силикатна маса. 30. Столицата на Йордания. 31. Метод за научно изследване. 32. Изсипване, херния. 33. Град в западна Румъния. ОТВЕСНО: 1. Вид
спорт. 2. Град в Италия. 3. Нисък женски глас. 4. Сутрешни и вечерни изпарения при хубаво време. 5. Френски кинорежисьор – ”Черно и бяло в
цвят“. 6. Тегло на опаковка. 7. Спътник на Земята. 10. Малък духов музикален инструмент, обикновено от глина. 12. Обредна прегръдка и докосване с плоската част на меч при посвещаване на рицар. 14. Хунски вожд
и завоевател. 15. Тюркско номадско племе, появило се в Източна Европа
презVІ век. 17. Град в Грузия на р. Риони. 18. Река в Португалия. 22. Разказ
от Ив. Вазов. 23. Къса дреха без ръкави. 24. Поръчителство по полица. 26.
Голям десетокрак морски рак. 27. Положителен полюс на ел. батерия. 29.
Стихотворени от Р. Бърнс. 30. Героиня на X. Ибсен от драмата „Пер Гинт“.
ОТГОВОРИТЕ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА от бр. 2
ВОДОРАВНО: 1. Мокет. б. Рабат. 11, Аналог. 12. Рана. 13. Катер. 14.
Данов /Христо/. 15. Атар. 16. Китара. 17. Роман. 19. Нан. 21. Наган. 23.
Ток. 25. Корат. 28. Етикет. 30. Кака. 32. Норит. 33. Синин. 34. Ирит. 35.
Ретина. 36. Силоз. 37. Тинол. ОТВЕСНО: 1. Макак. 2. Онат /Емин/. 3.
Катар. 4. Елерон. 5. „Тор“. 7. Арат. 8. Банан. 9. Анорак. 10. Таван. 14. Динар. 16. Кагот. 18. Макет. 20. Ротори. 22. Накити. 23. Тенис. 24. Кирил.
26. Танин. 27. Канал. 29. Кито. 31. Кино. 33. Сет.

ЧЕСТИТА ПЪРВА
ПРОЛЕТ !
ПРОЛЕТ
Кирил Христов
Ти чул ли си как свири чичопей,
когато пролетта се кичи в бяло,
синигерът със страстните му трели,
цвъртеж
Ти
чул ли си на
как лястовичка
свири чичопей,полетяла.
когато пролетта се кичи в бяло,
синигерът
със страстните
му трели,
Упойван
ли си с мирис
на трева,
цвъртеж на лястовичка полетяла.

с ухание на теменужки диви,
купли
бисерчета
в тъмната
гора,
Упойван
си с мирис на
трева,
с които
се закичват
с ухание
на теменужки
диви, самодиви.

куп бисерчета в тъмната гора,
с които се закичват
самодиви.
Целуван
ли си ти във ранно утро

от слънцето, окъпано в росата,

Целуван ли си ти във ранно утро
когатовлеко
тих ветрец подухва
от слънцето окъпано
росата,
и нежно
те погалва по косата.
когато леко тих
ветрец подухва
и нежно те погалва по косата.

Заспиваш ли си вечер уморен,

Заспиваш ли си вечер уморен,
когато вънка влюбен славей пее,
когато вънка влюбен славей пее,
от пролетта
погълнат, покорен,
от пролетта погълнат,
покорен,
далечната
луна очи зареял.
в далечната лунавочи
зареял.

