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Паметта на България

Има два отделно посочени дни на Европа:
5 май за Съвета на Европа,
9 май за Европейския съюз
Денят на Съвета на Европа отразява неговото основавне през 1949 година,
Денят на Европейския съюз отбелязва деня, в
който е било предложено създаването на предшественика на ЕС - Европейската общност за въглища
и стомана през 1950 г. и е посветен на мира и обединението в Европа.
9 май е и Ден на победата над хитлерофашизма
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Да празнуваме, ама...
Погледнете календара за май - най-романтичния месец в годината –
празник до празник. Като се започне от началото, от Деня на труда, та
чак до другото първо число, което е пак празник! Само че трябва да не
пропуснем факта, че при нас, българите, все се проявява и една особена орис - да намираме кусури, да правим уговорки, да ревизираме
традиции или да ги натоварваме с политически или етнически привкус
и така си разваляме дори и празниците...
Ами ето, например, Първи май. Едно време в този ден властваше
работничеството, и то международното! То не бяха съревнования, не
бяха манифестации на трудови колективи-първенци, не бяха банкети
и наздравици за героите на труда...Сега какво? Градовете опустяват,
имотните хукват към бреговете на Бяло море или разните там офшорни
острови, други копат край вилите си, трети оптимистично претърсват
кофите за боклук или проникват в орпазнените апартаменти...
5 май беше първият Международен ден, посветен на хората с увреждания. Ден, в който те трябваше да напомнят по разлчен начин на
управляващите, че са също хора с права. После по българска инициатива такъв ден стана и 3 декември и ентусиазмът на правотърсещите
някак си естествено преля и се вля с Коледните празници. И хората с
увреждания предпочетоха повече да празнуват, отколкото да протестират...
9 май стана Ден на Европа, освен Ден победи...Малко ли чакахме и
ние, българите, да се присъединим към европейското семейство, малко ли надежди се родиха, малко ли салюти в душите ни осветиха този
ден! Сега какво? Мрънкаме, че Евпропа иска от нас правила във всички
игри – и за Големите, и за Малките хора. Всъщност само някои мрънкат,
други тихомълком мъкнат, мъкнат, та чак и на България ще посегнат!
Няма да изпадаме повече в подробности, защото пък и месецът е
прекалил с празниците си. Ще поменем само най-нашия си, най-скъпия
ни, най-българския ни – 24 май. Денят на Пресветите братя Кирил и Методий. На бългаските писмена. На нашата АЗБУКА.
Какво се случва, обаче? Преди, покрай и след този Велик ден Български се говори само за скъпи коли, тоалети и банкети на абитуриенти, (Не
дай Боже – за катастрофи на пияни младежи, хукнали безрасъдно към
истинския си живот!). А как се справят с писмената тези абитуриенти!
Смеем се над кандидат-студентските им трудове, а трябва да плачем...
Защото как ще общува бъдещето на България? Само чрез фейса ли? На
полубългарски, полулатиница. Без граматика и правила. Без елементарен свян... Да, оттук може да продължи бъдещето ни без правила...
Е, все пак да не забравяме, че можем да бъдем истински хора, исконни българи и нови европейци.И да празнуваме, макар и традиционно.

КУРАЖ
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АКЦЕНТЪТ в ОТЧЕТНо-изборната
КАМПАНИЯ НА СИБ е работа ЗА
СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ В ПАРТНЬОРСТВО
С МЕСТНИТЕ ОРГАНИ на властта

РАВНОСМЕТКА

гулянци
На 24 март в конферентната зала на община Гулянци се проведе отчетно-изборното
събрание на Общинската основна организация
на СИБ. Присъстваха делегати от дружествата
Гулянци, Сомовит, Долни Вит, Брест и членове от Гиген, Загражден,
Дъбован и Крета.
Гости на събранието бяха Иванчо Атанасов – председател на РО
на СИБ - Плевен, Галя Доцева от общинска администрация. Председателят на организацита Пепа Владимирова направи отчет за
работата през периода 2011 – 2015 година. Тя акцентира върху
мероприятията, осъществени от дружествата по места и общинската организация, с цел подобряване качеството на живот на
хората с увреждания, стимулиране на социалното им включване
и не на последно място - за обогатяване на културния им живот.
През периода е проведено обучение на актива на организацията за работа с хора с увреждания, запознаване с нормативната уредба и промените в някои документи, касаещи социалните
дейности и здравеопазването.
През 2012 година местната организация на хората с увреждания сложи началото на Общински събор „История и бъдеще”,
припомни с гордост Пепа Владимирова в отчета си и разясни,
че съборът се провежда ежегодно през септември и събира
членовете на всички структури. Събитието вече се превърна в
традиция и включва редица инициативи, свързани с историята
и културата на родния край. Домакини всяка година са различни
селища на общината – Гулянци, Сомовит, Гиген.
Общинската организация провежда и редица други меро-
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приятия на територията
на
общината
и
извън границите: събори, фестивали и форуми, екскурзии
до исторически
обекти, честване на национални и местни
празници, рождени дни, мероприятия за приобщаване на нови членове. Председателката отчете и най-значимите моменти от културната дейност на организацията. През периода женската вокална група е
носител на три златни медала и два плакета от участия в прегледи на
художествената самодейност в Перник и Неделино. Групата има първа
награда от Фестивала на старата градска песен в Пловдив, отличник е
на Фестивала в Брацигово, в актива си има десетки участия в събори и
чествания на територията на общината и извън нея.
За всички тези дейности общинската организация среща пълна подкрепа и получава финансова помощ от община Гулянци и кмета Лъчезар Яков, за което Пепа Владимирова поднесе специална благодарност
от името на ръководството и членовете.
Като представител на общината Галя Доцева поздрави присъстващите, пожела им по-добро здраве, активен социален и културен живот и
увери, че и занапред ръководството и администрацията ще продължават да помагат със сили и средства на хората с увреждания.
Досегашното ръководство на организацията бе преизбрано и ще работи през следващия петгодишен период.

Клуб «диабетика» - с. Боровци

Събранието се проведе на 09.03.2016 г. Гости бяха г-н
Петър Богданов, председател и координатор на СИБ - регион Монтана и г-жа Теменужка Михайлова, председател
на ОО на СИБ в Монтана. След като се установи, че има
необходимия кворум, събранието бе открито и протече
съгласно дневния ред, официално обявен, месец по-рано.
Съгласно последните изисквания, бе избрано изпълнително бюро в състав от трима членове. За председател бе
преизбрана Иванка Найденова, за зам. председател – Камен Борисов и касиер - Мариана Любомирова. (И.Н.)
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акцентът в отчетно-изборната ...
долна баня
Любомир КУЗЕВ

Инж. Светла Стоименова е новата
председателка на Сдружението на хората с увреждания
„Венетица“
в Долна баня. За председател на КРК бе преизбрана
досегашната
председателка Недялка
Проданова.
Обстоен и аналитичен бе отчетът за миналата година на
ръководството, изнесен от досегашната председателка Стоянка
Стринска. Членовете са вече 268
души и всеки според възможностите си се е включвал в разнообразната дейност на сдружението. А в бъдещия план отново са
заложени интересни инициативи.
Разнообразна е била културнопросветната и здравна дейност в
организацията. Отчетена отново
бе добрата съвместна дейност с
пенсионерския клуб „Надежда“ с
председател Атанаска Лазарова,
с местното туристическо дружество „Ибър“, с приятелите от организациите от област Монтана.

Членовете на организацията
отново благодариха за
всичко сторено за
тях от кмета на
общината Владимир Джамбазов и председателката
на общинския
с ъ в е т
Лиляна
Драганова. И за
настоящата
година
от бюджета на
общината са заделени за тях 500
лева. От членски внос в касата са
събрани 1 678 лева, а от допълнителната дейност в клуба - сумата от 1 131 лев.
Отчете се и председателката
на КРК Недялка Проданова, след
което се приеха тазгодишният
бюджет, план-програмата за работа през 2016 година, правилникът за вътрешния ред и културният календар за годината.
Поради здравословни причини досегашната председателка
Стоянка Стринска се оттегли от
ръководството, а за добрата й
работа всички сърдечно й благодариха. Новата председателка
инж. Светла Стоименова й подари красив пролетен букет.
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Цанка ОДАЖИЙСКА

Какво отчете ОО на СИБ
-Габрово за 2015 година?
*** ,,Бюро за социални услуги‘‘ с
доброволци от организацията са
оказали помощ на 2809 човека.
Наети са безработни лица с увреждания за 2 години със заплата
от Бюрото по труда.
*** През 2015 г. са организирани групи за балнеолечение с подсигурен транспорт. В Шипково са
почивали 49 човека, в Здравница
- Поморие 74 - ма. Раздадени са
дрехи втора употреба, ортопедични обувки и протези, козметични
средства, пусната е кабелна телевизия, от 5 безплатни концерта са
се възползвали всички желаещи,
на 220 човека е мерено кръвното налягане, парична помощ по
член 53. са получили 182 човека,
от безплатна юридическа помощ
са се възполвали 540-ма, информация за правата си са получили
770 души, в клубни мероприятия
са участвали 322 души.
*** Отлично са работили двете
секции ,, Бит и култура‘‘ с ръководител Радка Бойновска, на чиито
сбирки всеки понеделник са изнасяни здравни беседи, за новости в
нормативната уредба, чествани са
битови и национални празници,

габрово
именни и рождени дни, организирани са музикални и
литературни мероприятия,
срещи с други организации
и пр.
*** Вокална група ,,Надежда‘‘ с ръководител Стефка Карапенева и технически
отговорник Пенка Гатева са изнесли два самостоятелни концерта и
други към читалище ,,Габрово‘‘
и из цялата страна, участвали са
успешно в различни фестивали.

*** В доклада на преседателя на
организацията Васил Грънчаров
бе подчертано: „Ние, хората с увреждания, имаме право да бъдем
равнопоставени пред закона,
имаме право на живот, сигурност,
свобода, образование, труд и щастие, да дадем, толкова, колкото
можем, да избираме как да живеем...“
***Беше избран избран УС
от 7 члена с председател Васил
Грънчаров. Насоки за бъдещата
работа даде г-жа Стефка Рачева - член на УС на СИБ и председател на РО на СИБ - Габрово, а
именно: да се увеличи членският
състав, да се потърсят спонсори,
да се провеждат информационни срещи с хора от общината.
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акцентът в отчетно-изборната ...
*** При голям интерес и активност се проведоха отчетно-изборните събрания в дружествата
от Общинската организация на
СИБ в Кубрат. Във всички събрания участва председателят на Регионалната организация на СИБ
в Разград Радослав Няголов. Гости на някои от тях бяха заместник-кметовете на община Кубрат
Нина Цонева и Красимир Великов, председателят на общинския
съвет в Кубрат д-р Хюсеин Карасюлейман, председателят на РКРК
на СИБ в Разград Мария Димитрова, директорът на ОП "Социални
услуги" в Кубрат Ахмед Камбер,
директорът на Дирекция "Социално подпомагане" в Кубрат Росица Калинова, кметовете на селата.
На събранията бяха изслушани
отчетните доклади и бяха дискутирани много въпроси, свързани
с правата на хората с увреждания,
социалните услуги, помощните
средства, клубната база и други.
За председатели на ИБ на дружествата на СИБ бяха избрани: с.
Звънарци - Захтие Яшар, с. Божурово - Петър Тодоров, с. Бисерци
- Амиш Османов, с. Севар - Илдъз
Хасанова, с. Мъдрево - Вели Хасан, с. Сеслав - Реджеб Ямурла, с.
Беловец - Миннет Яхова, гр. Глоджево - Мехмед Хюсеин.
*** В Кубрат се проведе годишното отчетно-изборно събрание
на дружеството на СИБ. Гости бяха
заместник-кметът на община Кубрат Нина Цонева, председателят

кубрат
Светломир КИРОВ

на РО на СИБ-Разград и председател на ОО на СИБ-КубратРадослав
Няголов, управителят на Дневния
център за хора с увреждания в
Кубрат Танжу Фетта, председателят на ОО на СИБ - Разград Иванка Петкова, представители на
общинските организации на СИБ
в Разград, Исперих и Завет. В началото делегатите бяха поздравени от вокалната група към дружеството.
Отчет за дейността на дружеството през 2015 г. направи председателката Нина Костадинова.
Отбелязано бе, че членовете са
вече 480 души, като това го прави
най-голямото дружество в област
Разград. Доста и разнообразни
са проявите. По традиция се отбелязват местните и национални
празници, а през септември 2015
г. тържествено бе чествана юбилейната 25-годишнина от създаването на организацията на СИБ в
Кубрат. Проведени са екскурзии в
страната и в чужбина. Продължа-
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ва да радва с изявите си вокалната група с ръководител Гинка
Денчева. След това бяха приети
отчетите на КРК и за изпълнението на бюджета.
В изказванията бяха засегнати
въпроси, свързани преди всичко със социалните услуги, достъпността и помощните технически
средства. На част от тях отговори
Нина Цонева.
Избран бе ново изпълнително
бюро на дружеството от 7 члена,
като за негов председател бе преизбрана Нина Костадинова. Накрая бяха избрани 10 делегати за
годишната отчетно-изборна конференция на общинската организация на СИБ в Кубратска община.

*** На общото годишно отчетно-изборно събрание на общинската организация на СИБ в Кубрат гостуваха заместник-кметът

на общината Нина Цонева, председателят на общинската организация на СИБ в Разград Иванка
Петкова, представители на общинските организации в Разград,
Исперих и Завет.
Отчет за дейността на УС направи нейният председател Радослав
Няголов. В организацията членуват 1 428 души, обединени в 10
дружества. Тя е и със съществен
принос в спечелването на приза
на сп. Куаж "Организация на 2015
г." През миналата година се учреди ново дружество в гр. Глоджево.
Приети бяха отчетите за работата
на КРК и за бюджета за 2015 г.
В последвалите изказвания
бяха засегнати въпроси, свързани
с липсата на достатъчно работни
места, клубната база, нуждата от
щатни бройки към дружествата,
навременната и качествена доставка на дърва за огрев на преференциални цени, поставен бе и
въпроса защо все още нямат клубове дружествата в селата Мъдрево, Звънарци, Божурово и Сеслав.
За председател на общинската организация на СИБ единодушно бе преизбран Радослав
Няголов. Избрани бяха и 15 делегати за регионалната конференция.
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акцентът в отчетно-изборната ...
Елена ЕНЕВА
На 8 април 2016 г. Общинската организация на СИБ – Разград
проведе поредното си годишно
отчетно-изборно събрание, на
което председателката Иванка
Петкова даде отчет за изминалата богата на дейности и събития
2015 г. както и за изтеклия 5-годишен мандат на УС.
В доклада се посочи тъжната статистика - за увеличението
на броя на
хората
в
неравностойно положение,
както и на
тези, за които е наложително
да са под
грижите
на придружител. С гордост бе отбелязано, че клубът - това притегателно място за инвалидите - е още
по-привлекателно след основния ремонт. Напълно ремонтирана, приветлива и енергоспестяваща е сградата, а обзавеждането е
ново, модерно и създава уют. Отбелязан бе и големият принос на
вокална група „Детелина” , завоювала много заслужени отличия.
Събранието уважиха много
гости, сред които Радослав Няголов, който освен , че е председател и координатор на регион
Разград, е и приятел, и съветник
по много въпроси. Г-н Няголов
даде висока оценка за дейността

разград

на ОО на СИБ Разград и очерта насоки за бъдещата й
работа. На събранието присъства и
председателят на
Общинския съвет
в Разград Надежда
Радославова, която
поздрави всички и
отговори на много

въпроси.
Присъстващите членове на Общинската организация на СИБРазград единодушно преизбраха
Иванка Петкова за председател
през новия петгодишен период.
Интересни нови цели си постави
тя през 2016 г. и една от тях е организиране на национален фестивал на хора с увреждания „Един
ден в Лудогорието” на 18. 06. 2016
г. в Разград с идеята този фестивал
да стане традиционен. Ще се направи всичко възможно в клуба
да бъде на разположение апарат
за измерване на кръвно налягане.
Госпожа Петкова планира и през
следващия период да продължат
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срещите с членове, които се нуждаят от помощ, посещение на
творчески мероприятия, честване на празници, посещение на театрални и музикални постановки,
екскурзии, фестивали, обмяна на
опит и много други. Новоизбраният управителен съвет прие новите инициативи за предстоящата
програма. Гласуван бе и съставът
на Контролно - ревизионната комисия, за председател на която бе
преизбран Милан Миланов.

Ангел НИКОЛОВ

През този ден имаше повод да
почерпи рожденикът Иво Хаджииванов. Щастливецът беше
поздравен без предварителен
сценарии с песни, поднесени от
ентусиазираните певици. Всички си обещаха и през следващия
период да работят така, че да завоюват това място в обществото,
което заслужават.
На добър път на Иванка Петкова и новият управителен съвет на
разградската организация!

исперих

В Исперих се проведе отчетно-изборно събрание на дружеството и на общинската организация на СИБ. Гости бяха Радослав
Няголов – Председател на РО на СИБ-Разград, членовете на РО
на СИБ Мария Димитрова, Милка Драгнева и Иванка Петкова
– председател на организцията на СИБ в Разград.
Присъства и зам.кметът на община Исперих инж. Николай
Николов, който прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината Бейсим Руфад и зам.областния управител Виолета Тодорова.
Доклад за дейността на дружеството и организацията в Исперих през изминалата година прочете Нихат Халми – Председател на организацията. Акцентирано бе върху доброто
партньорство с органите на местната власт, особено съдействието за реализацията на някои мероприятия, насочени към
подобряване на социалния климат сред хората с увреждания.
През изминалата година е била отбелязана тържествено 25годишнината на ОО на СИБ - Исперих. Част от членовете й са
участвали и в безплатната екскурзия до град Елена – подарена
от народния представител Гюнай Хюсмен. Напомнено бе и за
многото празнични прояви.
Г-н Няголов инфоромира събранието, че условията в клуба ще
бъдат подобрени, след като се настани в новия социален дом.
Говори и за правата на хората с увреждания и възможностите
им за по-добър живот.
За председател на ОО на СИБ бе избран Веселин Добрев Иванов.
Четирима членове ще представят общинската организация на
регионалната конференция.

12
áðîé 5
май 2016

акцентът в отчетно-изборната ...
ловеч

Организацията на
СИБ в Ловеч е партньор и коректив на
властта, твърди човекът, който я представлява - Иван Лазаров
Като национално представителна организация на хората с
увреждания си партнираме с
институциите на местно ниво
– дирекция Социално подпомагане, Бюро по труда и най-вече
с общината, за да решаваме
проблемите на нашите членове. Участваме в обществената
комисия към общината и заедно с други НПО контролираме
изпълнението на задължения и
поети ангажименти. Така се явяваме едновременно партньор и
коректив на властта, каза Иван
Лазаров на отчетното събрание
на общинската организация на
СИБ в Ловеч. Той е председател
на регионалната структура, но
от няколко години оглавява и
общинската организация, след
като председателят напусна по
здравословни причини. И тази

Марияна ДОНЧЕВА
година присъстващите на събранието настояха той да
остане на поста.
785 члена наброява структурата в общината и за
широката й дейност в полза на хората с увреждания
в сп. „Кураж” вече сме писали.
Повече от 2500 са обработените молби за социални помощи
през миналата година. 146 човека са получили своите средства
по чл. 53 от ППЗИХУ.
Вече събират документите за
настоящата. Всеки вторник експерт от Бюрото по труда идва
в клуба и консултира желаещите да работят. Петима ловчанлии са решили свои строителни
проблеми с РДНСК с помощта
на организацията. Това са само
част от случаите, в които общинската организация и лично Иван
Лазаров помагат на хората с увреждания. И нещо - което задължително трябва да се отбележи
– вече е ремонтиран покривът
на централния клуб на СИБ на
ул. „Стефан Караджа”. При всеки
дъжд помещението ставаше негодно за ползване. И още идеи
за ремонти има Лазаров. Вече е
говорил с областния управител
Ирина Митева, със заместниккмета Цветан Георгиев, особено
ценна е подкрепата на общинския съветник д-р Георги Митев,
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който живее наблизо и добре
познава проблемите им.
За резултатите от доброто
партньорство с местната власт
Иван Лазаров ми разказва след
посещението си в Тетевен.
Присъствал на отчетното събрание на местната структура на
СИБ. Тетевенската организация
бе единствената в областта, която нямаше свой клуб. Заедно
с общинския председател посетили кмета на общината д-р
Мадлена Бояджиева и Лазаров й
обяснил задължението да осигури помещение. Проблемът бил
решен веднага.
За богатата културно-масова
дейност на отделните клубове в
Ловеч сме писали нееднократно.
Така бе и през 2015 г. Много са
срещите и размяната на визити
с приятели от различни градо-

Радка ЗЛАТЕВА

ве, екскурзии у нас и в чужбина,
празници, участия в обществени мероприятия с различна насоченост. Те ще продължат и
през тази година. Новият-стар
общински председател очерта
обаче две основни насоки за
2016 г. – социалната рехабилитация и достъпна среда в инфраструктура и транспорт. И докато в градската среда на Ловеч
се направиха доста неща, макар
и недостатъчни, транспортът си
остава напълно недостъпен за
хората с увреждания.
Присъстващите на отчетното
събрание избраха петчленен
управителен съвет, в който се
включиха все активни и компетентни хора, на тях бе гласувано
доверие да представляват общинската структура на областното събрание на 26 април.

твърдица

На отчетно-изборното събрание на Общинска организация на СИБ в
Твърдица гости бяха Веселин Василев – регионален председател и координатор на СИБ - Сливен, Стефка Георгиева - председател на РКРК, Тончо Тончев председател на ОО на СИБ - Сливен. Отчетния доклад прочете Радка Златева.
Станка Калайджиева направи отчет на КРК. Имаше и изказвания по отчета
и препоръки. Изтъкнато бе, че се развива добра организационна и културномасова дейност.
Присъстващите се изказаха и за добрата работа на председателя Йови
Колев и му благодариха за дългогодишната дейност на този пост. От името
на всички Денчо Дянков му подари мобилен телефон. Но поради здравословни
проблеми той бе освободен и на негово място бе избран Михаил Василев Свещников.
Г-н Веселин Василев също благодари на досегашния председател и ръководството за добрата им работа и пожела на новоизбраните да продължат в
същия дух. Отношение взе и Тончо Тончев: «Аз се радвам - каза той – че общинското ръководство в лицето на кмета Атанас Атанасов е съпричастно към
проблемите на хората с увреждания в Твърдица.»
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акцентът в отчетно-изборната ...
симитли
Организацията на СИБ
«Кураж» в град
Симитли
отчете дейност-

та си за 2015 г. и за последните
5 години и планира дейности и
инициативи за настоящата година. Приветствени слова към
присъстващите членове и гости
отправи председателят на организацията София Попниколова и
продължи с отчета – припомнени
бяха всички екскурзии, празненства и мероприятия.
За председател бе предложена отново София Попниколова,
която бе избрана с пълно мно-

сЕВЛИЕВО
На 30.03.2016 г. се проведе
отчетно-изборното
събрание на ОО на СИБ в.
Севлиево. Гости на събранието бяха председателите
от Клубовете на пенсионера и инвалидите от с. Батошево и други села от общината.
Отчет за дейността на ор-

зинство от присъстващите 49
членове на дружеството. Бяха избрани и членовете на УС и КРК.
Обсъдени и приети бяха новите
предложения за дейността през
настоящата година.
Дадена бе и възможност всеки от присъстващите да постави
въпроси, част от които бяха насочени
към представителя
на общинската администрация в Симитли
- зам. кметът Евгения Георгиева.
Тя се постара да бъде максимално
полезна и да отговори на всички
питания на членовете на организацията - например за картите за
паркиране за хора с увреждания
в общината, за трудния доспъп до
институции, банки, поща...
Г-жа Попниколова пожела на
всички членове здраве и призова
да се научим да виждаме хубавото, защото оптимистите живеят с
години повече от песимистите...

Тодорка ПЕТРОВА
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ганизацията
през 2015 г.
и последните 5 г. изнесе
председателката
на
УС г-жа Ирен
Пенчева. Докладът беше
конокретен
и изчерпателен, дори даващ и насоки за бъдещата дейност на организацията. По финансовия
отчет докладваха г-жа Дарина Узунова и председателката на КРК г-жа
Линка Вутова. Представени бяха и насоките за бъдещата дейност.
Изказвания по изнесените доклади направиха Ирен Пенчева, Тодорка Петрова, Линка Вутова, Тошка Димитрова, Веска Цветкова, Гюнайдън
Алиев и др.
За избор на ръководство беше сформирана комисия по предложенията с председател Стефан Стефанов и членове Цецка Иванова и Снежана Георгиева. Г-н Стефанов предложи УС да бъде от петима дуюуши,
а КРК – от трима. Събранието прие предложенията единодушно. За
председател на УС бе преизбрана г-жа Ирен Пенчева и членове Георги
Георгиев, Дарина Узунова, Анка Стефанова и Милка Тодорова. За председател на КРК бе избрана Величка Колева и членове - Цецка Иванова
и Линка Вутова.След събранието имаше скромна почерпка, имаше и
допълнителни информации.

септември
Годишно
отчетно-изборно
събрание проведе организацията на СИБ - клуб „Вяра“ в Септември. Присъстваха и представители от регионалното ръководство
на СИБ, на Гражданско сдружение „Загорово“ и на общинската
администрация. Организацията
съществува от 05.12.1991 г. – тези
25 години са период, който дава
право за сериозна равносметка. Благодарение на работата
на председателя Гена Гочева и

на членовете на УС Николай Костов, Величка Ташева, Генка Старипавлова и Марийка Стойчева,
клуб „Вяра“ успява да постигне
завидни резултати в своята дейност: участие в предаването „От
българско по-българско“, участие в Старопланинския международен фестивал „Балкан фолк“
- В. Търново, в художествени фестивали към СИБ, в съюзни семинари, в празниците на града и
много други. Провеждат се еже-
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акцентът в отчетно-изборната ...
годно екскурзии
и срещи за обмяна на опит с други организации.
„Днес можем да
погледнем с гордост
изминатия
от нас път. Той,
животът, е нашето
училище, което ни
дарява със знания и с мъдрост.
Работим за равнопоставеност, за
достоен, пълноценен и независим живот. Обичаме, съществуваме и сме готови да помогнем.
Сърцата ни са огромни и събират

чева. Затова досегашното ръководство на клуб „Вяра“ бе избрано за още един мандат с пълно
мнозинство.
Членовете на клуба изразиха и
своята благодарност към всички

болката на всички нуждаещи се.
Нашата история е необикновена,
защото сме със силен дух, който
ни помага да бъдем борбени и
да доказваме, че сме можещи и
знаещи хора. Нямаме време да
се оплакваме – докато можем, ще
продължим да правим планове
за бъдещето и да прилагаме насоки за разнообразяване живота
на нашите членове.“ - подчерта в
доклада председателката г-жа Го-

спонсори, които са им помагали
през годините: Георги Вергиев,
Ваня Крумова, Гражданско сдружение „Загорово“, аптека „Спасимир“, Ивайло Котев, Телекабел
- гр. Пазарджик, бензиностанция
„Рачев“, Георги Мърков, Михаил
Узунов, Сергей Стойнов.
В края на отчетно-изборното събрание, всички членове си
пожелаха здраве, дълголетие и
много успехи.
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чепеларе
Го с т и
на на отчетно-изб о р н о то
събрание
на ОО на

СИБ в Чепеларе,
наброя в а щ а
233-ма
членове,
бяха зам.
кметът на общината Георги Костадинов, Петя Николова - координатор на
РО на СИБ – Смолян и член на УС на СИБ, Захаринка Славчева - Председател на РО на СИБ - Смолян и член на ЦКРК, Сашо Байрев - председател на
ОО на СИБ в Златоград и член на УС на РО на СИБ-Смолян, Катя Минчева –
зам.председател на ОО на СИБ в Неделино, Кирчо Родопски – член на ССБ
- и на Кооперация за слепи в Пловдив, Катя Петрова – социален работник ,
Сема Кърнакова – председател на диабетно Дружество - Чепеларе.
Отчетите предизвикаха обсъждането на много от наболелите проблеми.
Получихме уверението на заместник-кмета, че ще бъдат взети предвид.
За председател на УС бе преизбрана г-жа Милена Меркова и членове
Иван Марков, Костадин Милев, Цонка Миховска и Славчо Чукалов.
Членовете на организацията благодариха на кмета на община Чепеларе
Славка Чакърова и заместниците й Георги Костадинов и Панталей Мемцов за огромните грижи и вниманието към хората с увреждания и им пожелаваха много здраве и късмет!

казичене
Алексана Янкова
На първо общо събрание на дружеството на СИБ в Казичене, което бе учредено на 28 януари тази
година, най-напред се извърши водосвет – за клубното помещение
и за дружеството.
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акцентът в отчетно-изборната ...

В с. Казичене кмет е г-н
Владимиров.
От него предсе д а т е л к а т а
г-жа Богомилка
Велкова съвсем
наскоро - на 28
март т.г. - получи ключа за клуба. Благодарение пак на кмета се осигурява и
достъп до клуба и за инвалидни
колички. Хубаво е, че местните
хора с увреждания повярваха в

Ирина Кирилова

ползата да имат свое дружество
и го създадха. На добър път!
След събранието беше поздравена и чествана и първата група
рожденици!

калояново

Да живееш в село на 25 км. от Пловдив и на 17 км. от Хисаря е
предимство, защото винаги можеш да се консултираш по въпроси,
свързани с уврежданията и правата, които имаш. Но ако председател
на организацията на инвалидите в селото е Елена Талева, няма да ти е
нужно да пътуваш. Тя е запозната с всички законови изисквания. Затова
хората я преизбраха на отчетно-изборното събрание за следващите 5
години.
Членовете дойдоха с желание на това събрание, за което пристигнаха
и Смиляна Запрянова – председател на РО на СИБ – Пловдив - и Румяна
Милева. Уважи събранието и заместник- кметът на община Калояново
Веселин Бонов.
В отчета на УС бяха откроени три направления: организационна
дейност, социално подпомагане, социална рехабилитация и интеграция
на инвалидите, културно–масова и спортно–туристическа дейност. В
организацията членуват 85 души, повечето от които възрастни. Отчетоха
се проведените заседания на Управителния съвет и предадените
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отчети за дейността. По второто направление са осъществени много
консултации, обяснени са трудово-правните отношения, разяснявани
са възможностите за социално подпомагане, данъчните облекчения
и пр. Отчете се и работата по чл. 53.
Културно – масовата и спортна дейност
на организацията е била насочена към
провеждане на спортни празници,
посещение на манастири, на къщи –
музеи и др.
Калояновската организация работи
добре с ръководството на общината и в
доклада беше изразено задоволството
от помощта на бившия кмет – инж. Александър
Абрашев и надеждата, че взаимодействието ще
продължи. Това подчерта и заместник-кметът
Веселин Бонов, който в своето поздравление обеща помощ на
дружеството в бъдеще.
Г-жа Запрянова похвали председателката Елена Талева, че поднася
доклад по всички изисквания и че е работила много добре през изминалите пет години. Тя обясни на присъстващите и кои са най-важаните
проблеми пред СИБ сега. Работата си отчете и ревизионната комисия.
За неин председател бе избрана Стоилка Шахънска.
Изказванията бяха свързани с обогатяване на дейността с повече
празници, с повече култура и повече екскурзии.
Елена Талева изрази надеждата си в бъдеще да работят още поуспешно с Бюрото по труда, с Дирекцията за социално подпомагане, с
общината и Регионалната организация за решаване на възникналите
проблеми и за достоен живот на хората със специфични потребности.
Хората си отидоха от това събрание с надежда за по-добро бъдеще.

Ако искате да разкажете за вашата дейност, за
интересните идеи, които сте осъществили, ако
искате да намерите нови приятели, списание КУРАЖ
ще ви помогне. Но абонирането за него през тази
година става на тримесечие. И ако сте пропуснали
първото, опитайте през юни, за да получавате
КУРАЖ докрая на 2016 г.
Цената за един брой е само 0,50 лв. Абонирането
става във всички пощенски станции.
каталожен номер 1410
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На основание чл. 37(1) от Устава на СИБ, УС на СИБ свика
Общото (делегатско) събрание на 12 и 13 .04.2016 г. при
дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на СИБ за 2015 г. и Доклад за
извършената работа в СИБ за периода от 01.01.2015 г. до
31.12.2015 г.
2. Отчет за дейността на ЦКРК на СИБ за 2015 г.
3. Отчет за изпълнението на бюджета на СИБ за 2015 г.
4. Бюджет на СИБ за 2016 г.

ДОКЛАД за извършената работа
в СИБ за периода
от 01.01. 2015 г. до 31.12. 2015 г.
Продължилата и през 2015 г. финансово-икономическа криза, съчетана с остро политическо противопоставяне, бюрокрация, корупция и
незачитане на държавните институции, не позволиха на СИБ и на другите национално представителни организации да разгърнат напълно
възможностите си на коректив и партньор в управлението на страната
и общините. Широко афишираните псевдо-реформи започваха със замразяване на доходите на населението и значителна част от социалните плащания, след което временно спестените средства се разходваха по политическа целесъобразност, пренареждане на приоритетите
и запълване на пробойните в държавния бюджет. Настъпи застой в
изпълнението на важни социални проекти и програми, наложиха се
ограничения в номенклатурата и качеството на социалните услуги за
най-уязвимите слоеве от населението, включително и за хората с увреждания. За съжаление, тези групи от населението бяха подложени
на манипулации в полза на корпоративни и партийни интереси. Общественото мнение беше настройвано периодично против демократичните и социални достижения на хората с увреждания. Продължиха
опитите да се игнорира или омаловажи ролята на неправителствения
сектор в процеса на реформите и да се прехвърлят съпътстващите ги
тежести върху социално-слабите слоеве от населението, включително
и върху хората с увреждания.
В такава трудна обстановка СИБ и другите национално представителни организации на и за хора с увреждания, обединени в НСХУБ и НСИХУ,
не допуснаха директно ограничаване на социалните права, но не успяха да повлияят на общото обедняване и задълбочаване на социалното
разслоение на населението, с което се затвърди мястото на хората със
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специфични потребности в дъното на социалната стълбица. Особено
остър е проблемът със заетостта на хората със специфични потребности и невъзможността да попълнят крайно-ниските си доходи с трудова
дейност, като основен елемент в системата за социална рехабилитация.
Стигна се до пряка критика от страна на отговорни
държавни ръководители и общественици на правото на пенсионерите да получават едновременно
трудово възнаграждение и пенсия, по който въпрос
окончателно се произнесе Конституционният съд
още през 1997 г. с Решение № 12. Нерешените проблеми на здравеопазването изправиха хората в
медико-социален риск на ръба на физическото им
оцеляване. Продължиха безплодните експерименти в статута на медицинската експертиза на работоспособността.
Н якои
непопул я р н и
решения
на управляващите, вследствие на
забавените реформи, само отложиха във времето реализацията им, което е
съмнителен успех, понеже натоварва допълнително социалната сфера
в бъдещи периоди.
Неблагоприятната политическа и социално икономическа обстановка в страната не отслаби обществения и институционалния натиск за
натоварване с неадекватна част от тежестите на реформите на хората
с увреждания и техните граждански организации. В тези условия акцентът в работата на СИБ беше поставен върху активното участие в
инициативите на разединеното гражданското общество, задържане
на спада в доходите на хората със специфични потребности, осигуряване на качествени социални услуги, свободен достъп до социалните
ресурси на страната и европейските фондове. И през 2015 г. ресурсите за работа по “Стратегията на СИБ за постигане на достоен живот за
хората с увреждания /2009 г. – 2013 г./” бяха силно ограничени. През
изминалата година гласът на хората със специфични възможности и на
техните неправителствени организации се заглушаваше от липсата на
единодействие в неправителствения сектор, на управляващите се подаваха разнопосочни сигнали, деформирани от партийни пристрастия,
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ДОКЛАД за извършената работа...
корупционни интереси и субективни оценки. След близо 10-годишно
протакане, благодарение на натиска на неправителствения сектор Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания беше ратифицирана от Народното събрание, но продължи практиката за премълчаване
или пренебрегване на ясни клаузи в полза на хората със специфични
потребности. Значителни усилия бяха положени за осигуряване на обществена подкрепа в изпълнението на мерките от Плана за действие за
осигуряване на равни възможности за хората с увреждания, които бяха
компетентността на СИБ и неправителствения сектор.
О б щ о
през 2015
г. в системата
на
организацията
бяха извършени социални
у с л у г и
и
беше
оказана
разностранна помощ на 717 381 души с трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане), като някои услуги са ползвани многократно от едни и същи бенефициенти. Остойностени
по действащата вътрешна Наредба на СИБ, услугите и помощите
надхвърлиха 4 928 993 лв., като дейностите бяха финансирани от
бюджетната субсидия с общо 617 000 лв. Към 10.01.2016 г. някои организационни структури на Съюза не са отчели или са изпратили непълни отчети за дейността си, като Добричка, Благоевградска, Кърджалийска, Силистренска, Търговишка и др. С непълен капацитет работи
Столичната РО “Св. София”, резултатите на която са повече от скромни,
предвид нуждаещите се хора със специфични потребности. Повторяемоста в оценките на някои региони изключва техническа грешка или
случаен пропуск, а става дума за липса на организационна дисциплина
и недостатъчен административен капацитет на кадрите. На този фон
контрастира добрата работа на регионалните ръководства във Враца,
Габрово, Пловдив, Плевен, Разград, Смолян, София област и др.
В отчетите не се уточнява кратността на извършените услуги и оказаната помощ на едно лице. Крайно необходимо е да се вземат съответните организационни мерки, подкрепени с методическа помощ от
Централно управление за системно изоставащите регионални и основ-
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ни организации.
Ръководители, експерти и активисти на СИБ взеха участие в работата на 35 заседания на комисии, конференции и семинари, подготвиха
и изпратиха до съответните компетентни органи 41 писмени становища
и мнения по предложения за актуални промени в нормативната уредба
на национално и местно равнище от името на СИБ, НСХУБ и неправителствената част на НСИХУ. В условията на продължаваща финансовоикономическа и политическа криза СИБ действаше в интерес на всички
социално уязвими групи на населението и не допусна конфронтация
с институциите и другите неправителствени организации, но не беше
постигната удовлетворителна степен на взаимодействие при изготвяне
на общи становища.
Бюджетната субсидия за 2015 г. беше разходвана в съответствие с
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния бюджет, като с 1
лв. бюджетни средства, предназначени за СИБ, са финансирани средно
остойностени услуги и помощи приблизително за 7.99 лв. Разпределението на дейностите по предназначение на годишната субсидия беше
следното:
А/ За финансиране на дейностите на СИБ при осъществяване
на социални контакти, извършване на социални услуги и оказване
на социална помощ в нишите, освободени от държавата и общините, в т. ч. за дейностите по чл. 53 от Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на хората с увреждания, осъществявани
от регионалните структури на СИБ, за оказване на нови помощи
и извършване на свързаните с тях дейности, популяризиране на
социалните проекти, реализирани от държавните и общински органи, както и от неправителствения сектор, разходи по финансово-счетоводното обслужване на структурите на СИБ, антидискриминационни и медийни прояви, нови услуги и дейности и др. бяха
разходвани 196 400 лв от бюджетната субсидия, като са получили
помощ или услуга 265 485 души с увреждания, някои от които са
били обслужени повече от един път. Остойностени, тези социални
помощи и услуги надхвърлят сумата от 2 328 343 лв. През годината бяха разгледани 270 молби за парична помощ за лечение и лекарствени средства, необслужвани или частично обслужвани от НЗОК, а са
удовлетворени от УС на СИБ 264 на обща стойност 50 722 лв.
От УС на регионалните и основните организации са предоставени
помощи на 1404 души на стойност 131 514 лв. Материална помощ – хранителни продукти, хигиенни материали, облекло и обувки, предоставени от спонсори, са получили 197 212 нуждаещи се хора с увреждания,
а общо стойността на помощите надхвърля 2 268 558 лв. Материалната
помощ е остойностена приблизително, според действащите пазарни
цени към момента на предоставянето й.
СЛЕДВА
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има защо да благодарим НА...
ДОНКА НЕЙКОВА
Възхитена съм отново! Независимо, че съм придружител на член от
дружество „Младост 2“ - София, аз се чувствам като частица от това
мини общество. Според някои в тези структури може малко да е направено, но малката капчица съживява много като нас...Ето пример.
Желанието на г-жа Донка Нейкова да подпомогнем бедстващите хора в
Мизия след наводнението там, се оказа успешно. Събирането на малко
средства - кой с колкото може - ни обедини с усещане за топлота, за
близост. Имаме нужда от това чувство. И пак усилията на г-жа Нейкова
се увечаха с успех... Подпомагат се, разбрира се, и членове на дружеството!
Затова се ползва с авторитет - до нея се допитват по всякакви теми.
Ходила съм на много екскурзии в страната и чужбина под нейно ръководство. Честването на юбилярите винаги е едно забележително, трогателно събитие. Не е важен подаръкът, важно е за самия човек отношението на хората, които са дошли да го уважат, които са положили
усилия да организират празника. Важно е и общуването в такъв момент
– с поздравления, песни, веселба...
Макар че здравето на г-жа Нейкова се усложнява - налагат й се
операции, последвани от животоспасяващи, скъпоструващи лекарства – духът й е несломим. Непрестанната й връзка с кмета на района
д-р Авджиева и нейния екип допринася за особено силно усещане на
удовлетворение. Почти ежедневно контактува с г-жа Светла Николова
– председател на УС на РО “Св.София“ и сътрудничи за всяко общо мероприятие на организацията. Успешните наглед мънички стъпчици по
отношение на заобикалящата ни среда, мотивирането ни да участваме
в дружествения живот, да идваме на всяка сбирка с удоволствие и да изказваме личните си критични наблюдения и констатации - а тя от своя
страна ги събира и донася до онези, от които зависи отстраняването им
- е много важно постижение. Но колкото и да е добър и всеотдаен председател г-жа Нейкова, тя не би могла да тегли сама колата. Заедно с нея
работят достойни, опитни хора. Помага и кметът на район Младост д-р
Авджиева, която въпреки натоварения си график, намира време да ни
посещава – например за Международния ден на хората с увреждания,
за Бъдни вечер. Затова пожелаваме и на двете от сърце здраве, повече
смели идеи и още по-големи успехи!
А когато Донка Нейкова реши, че е време да отстъпи от позицията си
на председател, новоизбраната преседателка Величка Минкова предложи тя да бъде ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ.

Марияна Бакалска
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С благодарност
за всеотдайния труд на
ИЛИЯ ВАЧЕВ
В продължение на 15 години Илия Вачев оглавяваше общинската организация на СИБ в Своге. На отчетно-изборното събрание, което се проведе на 10 март тази година,
той получи почетна грамота за дългогодишната си самоотвержена работа за подобряване условията на живот на
хората в неравностойно положение в нашата община, която му бе връчена от кмета Емил Иванов. Г-н Вачев благодари на ръководството на община Своге и на всички, които са съпричастни към живота на инвалидите.
За председател на организацията бе избрана Виолета
Петрова.
Препечатано от в. СВОГЕ - от 24 март - 13 април 2016 г.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИБ,
Повод за моето писмо е възхищение и благодарност
към

ЗАХАРИНКА СЛАВЧЕВА

– председател на РО на СИБ – Смолян. За нас тя е
смолянската Майка Тереза. За нея няма студ, сняг,
дъужд, щом трябва да помогне на човек в нужда, тя го
прави. А такива са инвалидите – хора, нуждаещи се от
сърдечност, внимание и грижа. Това те получават от
нея.
Възхитена съм и от мероприятията, които тя
подготвя и провежда по различни поводи. Многократно
е посещавала нашия клуб в кв. Райково, където аз
отговарям за жените, изнасяла е много интересни
беседи пред нас. Заедно с нея сме посещавали
инвалиди и болни по домовете им.
Малко са хората като нея. Та е един добротворец.
Благодаря й!
Чрез списанието искам да й пожелая здраве, житейско
и творческо дълголетие, за да раздава на хората любов
и човечност.

С уважение - Пенка иванова
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С П Р А В О Ч Н И К

НЯМА ПРИЧИНА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ДА ОТКАЗВАТ ДА ПРИЕМАТ ОНКОБОЛНИ
В приетите промени не съществува нищо, което да пречи на
договорни партньори на НЗОК, които осъществяват лечение на
онкоболни, да продължат да го правят и в момента. Единствената промяна е амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план
за лечение на болни със злокачествени заболявания“, която е в
полза както на пациента, така и на лечебните заведения и може
да се осъществява единствено от онкокомитет. С новите изменения касата вече ще заплаща работата на т. нар. онкокомитети,
които отговарят на изискванията на алгоритъма на процедурата.
Тези онкокомитети винаги са били сформирани от едни и същи
специалисти и са обслужвали нуждите на няколко лечебни заведения едновременно. Тук няма промяна, те ще продължат да
обслужват повече от едно лечебно заведение. Тъй като за първи
път тази дейност се заплаща с публични средства, е нормално
касата да изисква те да отговарят на определени условия. Лечебните заведения, които не могат да покрият изискванията сами да
сформират онкокомитет, ще могат да сключат договор за ползване на онкокомитета на други лечебни заведения, като в този
случай НЗОК ще заплаща за всеки един обслужен пациент на
болницата, чийто е онкокомитетът. Няма причина, поради която
на пациент с онкозаболяване да бъде отказано изготвянето на
план за онколечение.

ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Основната организация на СИБ – Разград има удоволствието да ви покани за участие в национален фестивал на хора с
увреждания „Един ден в Лудогорието“
Фестивалът ще се проведе на 18 юни (събота) 2016 г. от
10, 00 ч. на Ронда в градския парк на Разград. Мероприятието
няма конкурсен характер. Времето за участие ще бъде в рамките на 10-15 минути. Моля да заявите Вашето участие до
30 май 2016 г. с поименен списък, с печат и подпис на организацията на адрес: 7200, гр. Разград, ул. „Хан Кубрат“ №1, е-адрес:
sib_razgrad@abv.bg, лице за контакти: г-жа Иванка Петкова и
Милка Драгнева, тел. 0898626449, 0879436920.
Заповядайте на празника, защото ние имаме куража да живеем, да се срещаме, да пеем и танцуваме в нашия красив лудогорски край!
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От 31 март започва изпълнението на
програмата на НОИ за профилактика
и рехабилитация за 2016 г.
От 31 март започва изпълнението на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2016 г. Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2016 г., са в размер на 17
902 942 лв. Предвижда се през тази година около 44 700 лица да ползват
парични помощи за профилактика и рехабилитация.
Програмата е с продължителност 10 дни, като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до
четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече
са подписани договорите със 17 юридически лица за общо 47 заведения,
изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за
общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална
болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за
период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването им трябва да
е диагностично уточнено и лекуващият им лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия
за инвалидност, ако имат внесени или дължими осигурителни вноски за
период от шест последователни календарни месеца. Условието за тях е да
не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не
е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане
на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ. Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест
последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания,
резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат
право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само в случай на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. е 60 години
и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на
дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите на интернет страницата
на НОИ, в рубриката „Обезщетения” - “Профилактика и рехабилитация”.
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ПРАЗНИЦИТЕ ПРЕЗ МАЙ
МЕЖДУНАРОДНИ
01 - Ден на труда
03 - Ден на свободата на печата
03 - Ден на Слънцето
05 - Ден за правата на хората с увреждания
08 - Ден на Червения кръст и Червения полумесец
12 - Ден на медицинските сестри
15 - Ден на семейството
17 - Ден на информационното общество
17 - Ден срещу хомофобията
18 - Ден на музеите
20 - Ден на метрологията
21 - Ден на културното многообразие за диалог и
развитие
22 - Ден на биологичното разнообразие
24 - Европейски ден на парковете
29 - Ден на мироопазващите сили на ООН
31- Ден без тютюнопушене
31 - Ден на блондинките

ТРАДИЦИОННИ
01 Май - ВЕЛИКДЕН
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
06 Май - Ден на храбростта на Българската армия
11 Май - Свети Свети Кирил и Методий
21 Май - Свети
равноапостоли Константин
и царица Елена
24 Май - Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост
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НАСТАВНИЦАТА
Марияна ЕКЛЕСИЯ
Българската история пази имена на
жени, записани в летописните страници преди повече от столетие, но все още
малко известни в светилника на духовността ни. Една от тях е Анастасия Димитрова, родена на 12 май 1815 г. в Плевен
в семейство на бедни родители.
За нас днес е невероятно, но достоверни
Църквата „Св. Николай“
исторически извори напомнят, че под влияние на законите в Османската империя за девойките не е било прието да получават грамотност наравно с момчетата. Строгата книга Дамаскинар минавала
из големи и малки селища на цяло Българско, за да напомня „НА ЖЕНАТА ЗАБРАНЯВАМ ДА УЧИ, СЪЩО ДА ВЛАДЕЕ СВОЯ МЪЖ!” Така девойките – и големи и малки, и бедни и заможни, оставали в безпросветна тъма. Възрожденската будителка Анастасия Димитрова не е забравена, но смисълът на нейното
епохално дело е малко познато.
На стр. 295 в том V на „История на България”, издателство на БАН, за нея
пише: „В началото на ХІХ век Анастасия Димитрова открила взаимно училище в родния си град Плевен. Тя се учила в Калоферския девически манастир и
преподавала на ученичките история, география, аритметика. Училището
било доста близко до килийното, но е първа крачка към светско образование
за момичетата и получило голяма популярност. То станало и средище за разпространение на нова просвета и за подготовка на учителки”.
Тези редове не отразяват цялостната картина на голямата безпросветна
тъма за всички деца и майки от женски пол до средата на 19-то столетие в
пределите на Османската империя. Скрити зад заповедите на стародавното
религиозно учение за „вторичната същност” на жената, дверите на заблудата налагали възглед, че на жената не е необходимо да се ограмотява. Обикновено девойките от народа отивали да пасат овце, да работят на нивите, да
тъкат венчални дарове, да носят със стомни вода, да изпълняват покорство
към родителите и подчинение на мъжете си. Някои от тях постъпвали в метоси и манастири, където изучавали писмо и четмо само, за да могат да четат
богослужебните книги. Но те не изучавали светски науки, защото житието им
се свеждало до това да работят физически труд и да отглеждат децата си. Тъй
всякоя помисъл за тяхното умъдрение се считала срамотна и грях!
Бащата на Анастасия бил ковач, а майка й Цвета преслугвала в голямата двуката къща на хаджи Йоца Хицовица в Плевен, където отсядали високи църковни гости от Враца, тъй като по онова време Плевен бил под духовната управа
на Враца. Майката на врачанския епископ Агапий – Евгения открила ранната
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НАСТАВНИЦАТА
мъдрост на малката Анастасия, която помагала в хаджийския дом. Благородната жена и сина й произхождали от Дарданските предели, където живеели
български и гръцки семейства, затова Евгения милеела и българските девойки в пределите на Османската империя да се ограмотяват както момчетата.
Тя поискала Анастасия за свое дете, та девойката да изпълни желанието й за
светско ограмотяване на християнски момичета. Когато малката навършила
седем години, родителите й склонили да я дадат за поучение при Евгения,
която хората в епархията наричали кира
Даскала Богоозарената. Щом девойката отрасла и вече можела да чете и пише, през
1840 г. епископ Агапий изпратил писмо до
известния по онова време учител Райно Попович, който учел карловски и калоферски
момчета в светски науки. Писмото съдържа
молба Анастасия да бъде приета в Калоферския манастир „Въведение Богородично”, а
да се учи по светски науки в мъжкото училище. Молбата на врачанския владика била
изпълнена. Приета в Калоферския манаУченички в девическото стир, Анастасия започнала да изучава писаучилище
не, смятане, аритметика, география, история,
включително Славянобългарское детеводство. В това училище нейни учители
били даскал Ботьо Петков и Брайко Хаджигенович, който вече преподавал по
взаимоучителната метода на Неофит Рилски. След като получила необходимите знания девойката се завърнала в Плевен. На 1 октомври 1841г. в килия към
църквата „Св. Николай” училището се открива с двайсетина девойки от града.
Първоначално те пишели на пясъчни сандъчета и восъчни дъсчици с калем,
по-късно започнали да се учат да смятат от едно до хиляда, включая четирите
действия с тези числа.
Невежеството отстъпвало бавно. Много от първенците на града и будни
граждани подпомагали новооткритото училище, като изпращали в него децата си. По-бедните плащали на Наставницата с брашно, яйца, плодове, дърва за
огрев. За най-бедните църковното настоятелство събирало средства, за да могат и те да се ограмотят поне в четене и писане, за да не останат слепи за светлината на знанието. Но мнозина граждани не искали да приемат начинанието.
По всевъзможни начини те укорявали делото на епископ Агапий и Наставница
Анастасия, стремели се да отлъчат девойките от училището. Въпреки това просвещението продължавало и се утвърждавало както в сърцата на жадните за
знание момичета, така и на техните неграмотни майки, на които учителката напомняла: „Майката е най-първа наставница на децата си. Как ще напътства
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невръстни чада, ако тя самата е безпросветна?”
Следващата година владика Агапий разпратил надлежни писма до родолюбиви първенци по градовете на цяло Българско – от там да изберат и изпроводят по една будна девойка, която да се изучи в плевенското школо, та после тя
да отвори училище в бащината си къща. Красивата Цвята Кръстенякова, дъщеря на хора от заможен род, пристигнала от Враца и станала най-прилежна от
всички девици. Ловешките първенци изпратили смирената и трудолюбива
Параскева Нейкова; от Свищов дошла Пелагия, която почитала знанието, но
не търпяла лудориите на малките момичета; от София изпратили борбената и
умна Мита Николчева. От Шумен, Русчук, Сливен, Пазарджик прииждали девици в различна възраст, жадни за просвещение.
През 1846 година в списание „Любословие” Константин Фотинов пише за
първата българска Наставница: „Научи се способно и препрестойно, щото да се постави като светило на свещник и да свети, като Денница между небесни звезди. Така
и тя сред своя женски род и пол засия.”. Навсякъде, където
прочели думите му за плевенското школо и Наставница
Анастасия, народът честно проумявал, че жената е драгоценна половина на човешкия род и пращали момичетата си за наука в къщите на онези девойки, вече получили знания при плевенската учителка!
По време на Руско-турската освободителна война, когато градът стене от студ и мъка под разрушените домове, Наставница Анастасия и нейните ученички търсят сред руините деца, така
необходими за живота на нова България!
„Инициаторка на много полезни начинания по събуждането заспалия дух
на българина, съучастница във всички народополезни начинания в града ни
до преклонна възраст, Анастасия Димитрова остави добър спомен между
съгражданите си. След половинвековна деятелност за в полза на народа си, се
посвети в служение Богу и през 1894 г. напусна града ни, като се засели в Йерусалим, гдето живее и сега, забравена от всички, даже от тези, за просветата
на които е дала цели 50 години от живота си”.
През 1894 г. Анастасия Димитрова заминава за Израел с намерение да остане завинаги по светите места. През 1896 г. пише писмо от Йерусалим и приела
духовно име Анна, изпраща своята снимка... В Плевен винаги е имало училище
с нейното име, а през 2011 г. по повод 170 години от откриването на първото
българско девическо училище, под стрехите на СОУ „Анастасия Димитрова”
беше създадена експозиция „Образованието през ХІХ, ХХ, ХХІ век”.
Странно е, че и до днес по света има милиони момичета и млади жени, за
които не е прието да получават светски знания. Това предполага, че подвигът
на Наставница Анастасия, отминала от света през март 1898 г. в Йерусалим,
продължава да вълнува милиони съдби, които очакват своето Възраждане и
просвещение.
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Да внесем
красота в
душата
и дома си

АРТ-СЕДЯНКА

Соня Симеонова
„Да внесем красота в душата и
дома си“ е мотото, с което жени
с увреждания от Велико Търново ръчно изработват изделия за
продан. 20 творци, художници
и майстори на ръкоделието от
Арт-ателие за хора
с увреждания се трудят неуморно, за да
представят
своите
произведения за Великден. Изработката
на изделията отнема
около 2 месеца. Материалите, от които изработват предметите,
са: хартия, прежда, салфетки, дърво, магнитчета, лепила,
мъниста и др. «Това е сладка заангажираност, по този начин си
отпочиваме, защото това, което правим, ни носи удоволствие.
На й - г ол я м от о
удовлетворение
е, когато видим
радостта в очите на хората,
които си купуват
нашите
произведения»,
споделя Евелина
Велчевска.
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Изложбата на ръчно изработените изделия е показана в Изложбени зали
«Рафаел Михайлов» в Старата столица. Тя е втора поред за тази година, след
като жените от Арт-ателието показаха вече своите произведения в навечерието на настъпването на Баба Марта.
Част от средствата от продадените
изделия ще се използват за покупка на
нови материали, а с останалата част
клубът на СИБ във ВеликоТърново организира еднодневни екскурзии до различни исторически
забележителности в страната.
Така,
откакто
съществува Артателието, жените с увреждания
от старата столица са осъществили над 20 дестинации в цяла
България.

Радостина НИКОЛОВА
През май и този път
възкръсва светът!
И Христос по земята стъпва
с дреха от Великденски яйца
и цветя...
А в небето – шарена дъга.
„...Значи още ме обичат
по света!“

Когато вятърът повтори
моето име,
камъкът ще проговори
с вечните си устни.
И за пръв път ще чуеш,
че си модерен човек –
прашинка от нашия век.
Или ек, дошъл отдалеч...
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На поредната си сбирка Арт-клуб София
покани един изключително интересен автор,
бесарабски българин - Нико Стоянов.

Той е известен
на читателите
на Кураж негови
стихове са
печатани
на страниците на изданието .

Представи го
Георги
Драмбозов също поет
и писател

НИКО СТОЯНОВ
Писател, поет,
преводач, публицист,
киносценарист, издател
е роден на 09.01.1947 г. в
с. Нова Ивановка, Българска,
Бесарабия - Украйна. Висшето си образование е получил в Харковски
държавен университет - руска и украинска филология, учи и в Институт за чуждестранни студенти в София - български език. Женен, с две
дъщери и двама внуци.
Работил е като тракторист-прикачвач в колхоз - 1962-1965 г; Служил
в Съветската армия - 1966-1968 г; продължава да работи като дърводелец в Харковск. После - в Турбинен завод, после - учител по руски
език и литература; директор е на Клуба на писателите на МССР; старши
редактор в Киностудио „Молдова-филм“. От 1978 г. е член на Съюза на
писателите на бившия СССР, от 1987 г. - на Съюза на журналистите на
бившия СССР, член е на СБП, на СБЖ, на Съюза на писателите на Русия,
на Съюза на писателите на Молдова.
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Публикува във вестници, списания, сборници и антологии на български и в превод на руски, украински, румънски, английски и др. Първата
му книжка излиза в превод на украински в Харков през 1973 г.
Автор е на стихотворна азбука, с която започва Букваря на бесарабските българчета. Негови произведения са включени в учебници по
българска литература в Бесарабия - Молдова и Украйна.
Сценарист е на десетина документални филми, сред които - за бе
сарабските българи „В степта зелена на Буджак“, 1982 г., „Молдовафилм“, Кишинев. Основател и гл. редактор е на първия в СССР български вестник на и за бесарабските българи „Родно слово“, излизащ от
1988 г. и на едноименно българо-бесарабско издание - Кишинев. Издал
е повече от двадесет книги.
НАГРАДИ:
ЛАУРЕАТ в Общосъюзния интернационален поетичен конкурс,
1976 г, медал, Москва;
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” - Общосъюзен фонд на славянската
писменост и култура, Плакет, Москва, 1989 г.;
„ОМ EMERIT“-Заслужил деятел на изкуствата на Молдова,
медал, 1995 г. Кишинев;
„ПОЧЕТЕН ЗНАК на Президента на Р България”, плакет, 2003, София;
„Иван ВАЗОВ”, 2007г. и„Паисий ХИЛЕНДАРСКИ”2008г., медали, Държавна Агенция за българите в чужбина към Министерския съвет, София;
„Плакет на СБЖ - 2009 г., София;
„АПОЛОН” - от Националния поетичен конкурс;
„Лирически кръстопът на музите”- 2013, 2015, диплом, София;
Национален поетичен конкурс „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” - 2014 г., София;
VII Национален поетичен конкурс „МИЛА РОДИНО”, 2014 г.;
Международен поетичен конкурс „БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”,
2015 г., Казанлък;
Национален поетичен конкурс „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”,
2015 г., Свищов;
„Човек на годината -2015”, - Асоциация на (бесарабските)
българи в Украйна, Одеса - 19.12.2015 г.
За него са писали Андрей ГЕРМАНОВ, Иван СЕСТРИМСКИ,
проф. Илия КОНЕВ, доц. д-р Страхил ПОПОВ, доц. д-р Стоян БУРОВ, проф. Елена НАЛБАНТОВА, доц. д-р Страшимир ЦАНОВ,
Александър МИЛАНОВ, Салис ТАДЖЕР, Янко ДИМОВ, Никола
РАДЕВ, Велин ГЕОРГИЕВ, Атанас МОЧУРОВ-СЛОМЕР, Иван ГРАНИТСКИ, Драгомир ШОПОВ, Стойко ЛАЗАРОВ, Тодор ЯНЧЕВ,
Йото ПАЦОВ, Димитър МИЛОВ, Олег ШЕСТИНСКИ, Валентин
ТКАЧЬОВ, Дмитро БИЛОУС, проф. Михаил ДИХАН, Акад. Михай
ЧИМПОЙ, Георге ВОДЕ, Анатол ЧОКАНУ и др.

36
áðîé 5
май 2016

Обичайте

Под топли майски дъждове зелени
или сред студ, сковал звезди в пръстта,
от Белово та чак до Възнесени –
навсякъде крепи ни любовта!
Ще ви изгаря жега безпощадна,
ветрища ще ви гонят по света,
порои ще ви дебнат сред площади...
И затова – пазете любовта!
Без къшей хляб и пред обилна маса
бъдете верни, с чест и доброта –
обичайте! – пазете обичта си.
И вас ще ви опази любовта.
Когато над живота бързотечен
веднъж ще се прегърби есента,
бъдете заедно и ще сте вечни...
И винаги пазете любоовта!

Пролетно

...И плискат се луди порои
по топъл асфалт с веселба,
и свежда клоните свои
покорната тъжна върба.
А ручеят мътен бучи,
в река се превръща огромна.
Ти тихо притваряш очи
и мъчиш се да си припомниш:
със поглед – докосване леко
под жилавите дъждове –
и пролетни пак отдалеко
дочуват се звън-стихове...

Край Реут

Сребърни пролетно реят
облаци с тънички линии –
в тихия залив на Реут
свети разцъфнала лилия.
Нощем й шепнат звездите,
пеят й хладните извори;
сутрешни, нежни – лъчите
будят я слънчево призори.
Стройна и звънка камбана,
не оглушавай простора ти –
виждаш ли, вред непрестанно
бързат замислени хората…
Избрани преводи Тарас Шевеченко – Из „Кобзар”

Завещание

Щом умра аз – погребете ме
в една могила
тука, в тая степ широка,
тук в Украйна мила.
Планини, поля безкрайни,
Днепър бял до мене –
да се вижда, да се чува
как реве и стене.
Как влече той от Украйна
бесен към морето
кърви вражи...Ей тогава
над гори в небето
тих ще хвръкна пак омайно
аз при Господ в рая
да се моля, че...до края
Бог не ще да зная.
Аз ще спя в могила.
Прангите докрай строшете –
нека свободата мила
с капки кръв да светне.
И тогава нов животът
весело ще лумне...
Споменавайте и мене
с добра тиха дума.
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От книгата При извора
стихотворения за деца
Гатанки
Като тъжен тъмен облак
залюля се над градчето,
сетне като пух затоплен,
падна върху домовете,
върху улиците светли,
върху сънните дървета
и във вадичките звездни...
А напролет – ще изчезне.
Сняг

Акростихчета –
отгадки
Една е тя...
За хора, птици, зверове Една е тя, една и съща Могъща, жива векове...Я, кой ли ще ме разбере? Тя роден кът е, родна къща...Ала внимавайте добре!

Рими Рими –
Омоними
Птичка дребна,
Но вълшебна...
На нашата крайградска вила,
там, до разсъхналата каца,
на дървената стара вила
една вълшебна птичка каца...
Те поливат с кюпа пръстен
сухата гореща пръст тя на белия си пръст
окачила златен пръстен.

С небето нощно ще говоря
и със звездичките безброй като подкрепа и опора,
навред е с мен езикът мой...
Азбука
Август
Ален посред двора
Аромати нежни пръсна Анка с малките си пръсти
АЗБУКАТА днес разтвори

Майчин език
Степта, лозята, всеки корен
и този пролетен порой,
и гръмотевици, и хора
пред извора се срещат твой.
С небето нощно ще говоря
и със звездичките безброй –
като подкрепа и опора,
навред е с мен езикът мой.
Език предвечен на дедите –
във всяка твоя дума-щрих
сияят слънчево лъчите,
на мама топлят ме очите...
Щастлив съм: първият ми стих
пак с него закипя в гърдите!
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Приключи проектът
„Работилница за усмивки”
Екатерина ХРИСТОВА

ТЪРГОВИЩЕ

Проектът е реализиран от сдружение „Децата на Търговище” в партньорство със сдружение „Дар”, помощното училище
„Д-р Петър Берон” и Кукления театър в областния град.
Седем месеца деца на различна възраст от Помощното училище бяха включвани в различни дейности и работни ателиета, като целта бе да се създаде театрална постановка. Общо
17 деца със специфични потребности, подкрепени от артисти,
кукломайстор, психолог, доброволци и др., изработваха декори, костюми, учиха текстове и сцени. Но крайният резултат
- спектакълът „Грозното патенце”, бе поставен първо в ПУИ
„д-р Петър Берон”, а след това и на голяма сцена в Кукления театър в Търговище в края на март. Пред препълнената зала младите актьори изпълниха всички указания на своите ментори и
успяха да предадат магията на кукленото изкуство на всички
в публиката.
На финала децата получиха грамоти за отлично представяне,
както и много подаръци. Специално изработеният за тяхната
постановка декор също остава като подарък за училището им.
Вече има изразено желание от страна на няколко детски градини, „трупата” на Помощното училище да представи спектакъла отново, този път пред възпитаниците на конкретно ЦДГ.
В рамките на проекта е проведена и кръгла маса за разширяване дейността
на сдружение „Децата на Търговище”.
То е създадено още
през 2003 г., но е поактивно от 2013
г.насам.Екипът
на Сдружението и
съмишлениците му
започват да чертаят планове за нови
идеи и проекти, с
които да бъдат полезни за социалното включване на децата. „ТН”
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КРЪГОСЛОВИЦА
От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Казашки главатар 2. Флота, плавателните съдове на една държава. 3.
Летателно устройство, което се движи
от реактивен двигател (мн.ч). 4. Личен
състав, който обслужва параход, самолет, танк и др. 5. Тайна условна дума. 6.
Кръводарители (мед.). 7. Страната, в която
сме родени. 8. Древни стенобитни оръдия.
9. Японско бойно изкуство за самозащита без
оръжие. 10. Тайно общество с престъпни цели.
11. Държава в Северозападна Африка. 12.
Неподвижната част на електромотор (мн.ч).
13. Древногръцки философ идеалист (около 469-399 г. пр.н.е). 14. Отвор, устие на
вулкан. 15. Светещо небесно тяло, което
се движи около Слънцето, има една или
повече опашки. 16. Взривно вещество.
17. Голяма свличваща се снежна маса.

Съставил:
Иван МАНЧЕВ

Нико СТОЯНОВ
- C кого граничи Руската Федерация?
- С когото ще си поиска,
с него ще граничи...
***
Американците се намесват
във вътрешните работи на
Русия в целия свят!...
***
За руско-украинската дружба няма никакви граници...

София, пред „Шератон” –
диалог. Българинът:
-Чужденец ли сте?...
- Ти си чужденец. Аз съм американец.
***
Откъде са родом Адам и Ева?
От България, разбира се: голи,
боси, една ябълка за дваматрима...И казват, че живеят
в рая.

ОТГОВОРИ НА МАГИЧЕСКАТА ФИГУРА ОТ БР. 4
ВОДОРАВНО И ОТВЕСНО: 1. Ремек (Владимир). 2. Елата. 3. Maрина
Влади. 4. Етика. 5. Канал. 6. Лавра. 7. Атлас. 8. Владимирово. 9. Радон.
10. Асино. 11. Равда. 12. Атлет. 13. Дeдал. 14. Атила. 15. Епика. 16.
Пират. 17. Кавал. 18. Атоли.

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

ЮНИ
01. - Ден
на детето

•06. -130 г. от
рождението на
Никола Ракитин
– български поет
(1886-1934)

2 юни - Ден на
Ботев
и на
загиналите
герои
за България

•21. -150 г. от
рождението на
Чичо Стоян –
български
детски поет
и хуморист
(1866-1939)

•24. -155 г. от
излизането на сборник
“Български народни
песни” от братя
Димитър и Константин
Миладинови , 1861 г.

•10. -145 г. от
излизането на
в. “Дума на
българските
емигранти”
в гр. Браила Румъния –
първият
вестник на
Христо Ботев , 1871 г.

