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Осмият конгрес на СИБ се проведе
от 7 до 9 декември в София и премина под мотото

“СИБ – коректив и партньор на
държавните и местните власти
в изпълнение на задачите,
произтичащи от Конвенцията
на ООН за правата на хората
с увреждания”
Гости на форума бяха
Изпълнителният
директор на Агенцията за
хора с увреждания Минчо Коралски, Надежда
Тодоровска - зам.
генерален
директор на Български червен кръст, Петър
Велчев - Председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, Георги Георгиев – председател на Национален
алианс за социална отговорност, Стилиян
Баласопулов - председател на НС на ТПК,
Веска Събева – зам. председател на НСИХУ към МС и председател на Асоциация на
родители на деца с епилепсия. В словата си
гостите дадоха висока оценка за ролята на
СИБ като водеща в общността на организациите на и за хора с увреждания и пожелаха на форума успех в работата му и още
по-силни позиции на СИБ в бъдеще.
Работата на конгреса премина съгласно
предварително обявения и гласуван единодушно дневен ред:
Отчет за дейността на СИБ и неговия Управителен
съвет за периода между VІІ и VІІІ конгрес (декември 2011
г. - декември 2016 г. ); Отчет за дейността на ЦКРК за
същия период; Насоки за дейността на СИБ; ИЗБОР на Председател и
членове на УС на СИБ и Председател на ЦКРК на СИБ.
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“СИБ – коректив и партньор...

От самото си създаване преди повече от четвърт век СИБ е програмно и организационно изградено неправителствено сдружение с дейност в обществена полза, независимо от политическо, корпоративно и
йерархично влияние, структура, която защитава и отстоява правата на
хората с физически увреждания, независимо от техния социален, здравен, национален и политически статус.
Във встъпителното слово председателят на СИБ г-н Красимир Коцев
заяви: “СИБ работи с повече от 3 200 доброволни сътрудници, близо половината от които са преминали през различни форми на обучение – семинари, курсове, обмяна на опит и др. Към днешна дата организацията
е структурирана в 28 регионални (областни), 174 основни (общински,
районни) организации, 121 дружества, клубове и секции по интереси
в състава на основните организации и 74 самостоятелни дружества с
по-малко от 50 члена в общините. Членският състав, с малки колебания
в различни години, се стабилизира около 40 000 организирани хора
с увреждания. Общо Съюзът има организационно присъствие в повече от 74.62 % от общия брой на общините. СИБ подготви и изпрати до
компетентните органи 18 становища, мнения и препоръки за промени
в нормативната уредба, като участваше с ръководители и експерти в
процедурата за тяхното приемане...”
VІІІ–ят конгрес на СИБ преизбра Красимир Коцев за председател на
СИБ, а за членове на Управителния съвет бяха избрани: Йотка Вълева - делегат от Великотърновската РО; Камелия Петкова - делегат от
Врачанската РО; Кирил Анов – делегат от Пазарджишката РО; Латин Мусабашев - делегат от Пловдивската РО; Любен Лаков - делегат от РО
Софийска област; Николинка Димитрова - делегат от Плевенска РО;
Петрана Николова - делегат от Смолянска РО; Радослав Няголов - делегат от Разградска РО; Смилянка Запрянова - делегат от Пловдивска РО;
Желязка Вълева - делегат от Бургаска РО.
За председател на ЦКРК беше преизбран Георги Георгиев – делегат от
Врачанската регионална организация.
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3 декември се превръща в масов
израз на благодарността на хората с
увреждания към общинските власти,
които не ги забравят и в този ден,
превръща се в празник на
жизнелюбието и оптимизма,
но и в равносметка за трудностите,
които все още съпровождат битието
на инвалидизираните българи...
Радка ЗЛАТЕВА

твърдица

В този слънчев, но прохладен ден, който е ден не толкова за
празненства, а да се привлече внимание на обществото към човешките права на хората с увреждания, членовете на клуб „Вяра,
Надежда и Любов” се събраха в ресторант „Чилиците”. Гости бяха:
зам. кметът на община Твърдица г-н Петко Борисов, Веселин Василев – областен координатор към СИБ - Сливен, Тончо Тончев –
член на ръководството на РО на СИБ - Сливен.
Зам. кметът г-н Борисов изказа съпричастност към хората с увреждания. „Вие – каза той сте специална група хора, която не по
своя воля се намира в това състояние. Общинското ръководство
заедно с кмета г-н Атанасов се стараем да изпълняваме вашите
искания и да помагаме по един, или друг начин на хората с увреждания.” И подари на клуба икона с образа на Дева Мария.
Г-н Веселин Василев в изказването си изтъкна, че хората с увреждания желаят да имат работа и да бъдат достойно приемани
като равни. Благодари на Общинското ръководство, че винаги откликва на проблемите на хората с увреждания от Твърдишката
община.
Г-жа Митка Димитрова – член на ръководството - накратко проследи историята и значението на този ден: да напомня на хората,
че ако не са сплотени в борбата си за по-добър живот, няма да го
получат. „На този ден дължим подкрепа и на родителите на деца
с увреждания решили децата им да растат в семейна среда - каза
тя и пожела на всички повече вяра, оптимизъм и надежда за подобро. - Място под слънцето има за всички. Радвайте се на живота! Бъдете живи и здрави!”
Персоналът на ресторанта се беше погрижил за вкусния обяд.
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ТВЪРДИЦА
През цялото време звучеше хубава музика. За всички трудно подвижни членове бяха подготвени
пакетчета с хранителни продукти
и доставени по домовете им. Те се
зарадваха, че не са забравени и че
някой мисли за тях и в делник, и в
празник.

Цанка ОДАЖИЙСКА

ГАБРОВО

Ето ни в най-голямата зала ,,Възраждане“ в Габрово, хванали
се здраво ръка за ръка, за да отбележим Международния ден на
хората с увреждания. До нас са приятелите ни, здравите хора,
които са наши партньори в нелекия ни път. На сцената са се
подредили самодейците от
ВГ ,,Надежда“ с художествен ръководител Стефка Карапенева.
Председателят
на
,,Сдружение на хората с
увреждания“ Васил Грънчаров откри тържеството с
вълнуващите слова: «Днешният ден, скъпи приятели, е ден за
равносметка в борбата за правата ни. Искаме да бъдем равностойни партньори на хората, които трябва да ни подкрепят в
нелекия ни житейски път, защото сме знаещи и можещи.»
Вокалната група започна концерта с песента ,,Съдба“ и с
Химна на инвалидите в България. Прекрасно настроение създаде
Детският фолклорен ансамбъл ,,Сивек“ при НЧ ,,Габрово 2002“ с
ръководител Валя Маринова. Втората част на концерта беше
посветена на настъпващите коледно-новогодишни празници и
затова самодейците излязоха на сцената със запалени свещич-
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ки в ръце. Много настроение създаде и изпълнението на ,,Габровските калдъръм-кокони“, а песента за тримата рибари и гъбари
разсмя цялата зала - изпълниха я солистите на групата Васил
Грънчаров, Цветан Костов и Минчо Минчев. Концертът завърши с песента ,,Инвалиди“ за всички хора, уважили събитието
и приятелите по съдба. Последваха поздравителните адреси на
партия ,,Герб“, от Дирекция социално подпомагане, от НЧ ,,Габрово 2002“.
Зам. кметът на общината Нела Рачевич пожела топли зимни
празници и увери,че ще съдейства на организацията във всички
техни начинания. Председателят В. Грънчаров й благодари за
подкрепата, която винаги е оказвана.
ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

Навръх 3 декември членовете
на Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в Долна
баня се събраха по традиция,
за да го отбележат подобаващо
Председателката инж. Светла
Стоименова поздрави хората
и припомни историята на този
Ден. Поздравителен адрес и по-

дарък поднесе председателката
на пенсионерския клуб „Надежда“ Атанаска Лазарова, след
това стихове рецитираха Мария
Торошанова и Росица Трайкова. Специален поздравителен
адрес бе изпратила бившата
дългогодишна председателка
на сдружението Стоянка Стринска, а след това всички изпяха
написания от нея химн на долнобанския клуб на инвалидите.
Сред гостите бе общинският
съветник Филип Джамбазов,
който е и член на организацията и председател на местната
земеделска кооперация «Обединение».

Нена БИВОЛАРСКА

СЕПТЕМВРИ

25-годишен юбилей отбеляза ОО на СИБ „Вяра“. Това стана на
3 декември. Четвърт век е период в работата, която дава право
за сериозна равносметка. Ето какво каза председателката Гена
Гочева: „Вяра“ успява да постигне завидни резултати в своята
дейност: участие в предаването „От българско, по- българско“,
в Старопланинския международен фестивал „Балкан фолк“ - В.
Търново, в многожанрови фестивали на СИБ, в съюзни семинари, в
празниците на гр. Септември и много други събития. Провеждат се
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СЕПТЕМВРИ

ежегодно екскурзии и срещи за обмяна на опит с други организации.
Днес можем да погледнем с гордост изминатия от нас път. Работим
за равнопоставеност, за достоен, пълноценен и независим живот.
Обичаме, съществуваме и сме готови да помогнем. Сърцата ни са
огромни и събират 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 председателят на клуба Гена Гочева.

баните

Кметът на община
Баните Милен Белчев
изпрати поздравителни адреси до
местните клубове на хора с увреждания и техните членове и потребителите на Център за почасови услуги в общността и домашна среда –
Баните. В поздравленията се казва:
„Обръщам се към Вас с чувство на съпричастност, разбиране и уважение. Вие сте хора, които с достойнство понасяте страданието, болката, несгодите и лишенията и участвате в битката с реалния живот.
Въпреки трудностите, вие сте силни и благородни...Възхищавам се на
вашата воля да подобрите качеството на живот, да намерите своята реализация, да бъдете активни личности. Приемете моите уверения, че
общината ще продължи да работи за създаването на по-добри условия,
за да постигнем заедно облекчаване на вашите делници, да ви помог-
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нем в намирането на пътища за по-достоен живот...»
Г-н Белчев присъства на тържеството на ОО на СИБ в с. Баните и
потребителите на Център за почасови услуги в общността и домашна
среда - Баните. Гости на тържеството бяха още представители от с. Оряховец, с.Вишнево, с. Дрянка, с. Малка Арда и др. На тържеството присъстваха председателят на дружеството на СИБ в с.Баните г-жа Красимирова Димова и кметове на населени места.
Децата от Детска градина – Баните и ученици от СУ „Христо Ботев” –
Баните, поздравиха всички присъстващи с кратка програма.
гулянци
ОО на СИБ с председател Пепа
Владимирова отбеляза 3 декември
навсякъде, където има структури
- Гулянци, Брест, Сомовит, Долни
Вит, Милковица и Шияково.
В Долни Вит ръководството на

клуба посети по домовете своите
членове с личен поздрав и скромен, но сърдечен подарък. Дружеството в Гулянци отбеляза 3
декември в ресторант „Дунав”.
Тържеството уважи секретарят на община Гулянци Марияна
Трифонова, присъстваха и приятелите на хората с увреждания
от Клуба на пенсионера и Дружеството на БАД. Честването
откри председателката Тинка
Маринова, като пожела на всички
сили и кураж. Мариана Трифонова поздрави присъстващите от
името на кмета на общината с
думите: „Искам да ви уверя, че за

нас - общинското ръководство и
администрацията- проблемите ви не стоят на
дневен ред само веднъж
годишно, напротив, полагаме усилия грижата и
вниманието към вас да са
системни. През годините
реализирахме и в момента
работим по проекти със социална насоченост, подкрепяме инициативите ви и в бъдеще това
няма да се промени. За нас вие сте
ценна и достойна част от обществото, която има специфични
потребности, но и безкраен резерв от таланти и възможности. Имате нашата подкрепа и
съпричастност!Разчитаме вие да
сте нашия коректив и вдъхновение! Радвайте се на добро здраве и
късмет! !”.
Честването продължи с концерт на Женската вокална група
при Клуба на хората с увреждания
и всеобщо веселие.
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Марияна ДОНЧЕВА

ловеч

Иван Лазаров, председател на РО на СИБ - Ловеч: „Не търсим
милостиня, а равноправие и възможности да живеем като здравите хора.
В Световния ден на хората с увреждания ние напомняме на държавната
и местна власт и на цялото общество, че сме хора с достойнство,
които се борят за своя живот. ” С тези думи се обърна той към хората,
изпълнили централния клуб на СИБ на 2 декември. Присъстваха членове
на ОО на СИБ, военноинвалиди и военнопострадали и представители на
партньорски формации на хора с увреждания. Да ги уважат дойдоха
областният управител Ирина Митева и зам.-кметът Венцислав Христов.
„Не мисля, че един ден в годината е достатъчен, за да насочим
вниманието си към вас, хората, които ежедневно с много воля, сила и
кураж се справяте се с трудности, изпълвате живота си със смисъл и
съдържание, при това с достойнство и чест - подчерта в приветствието си
г-жа Митева. - Давам си сметка колко много още трябва да се направи и
колко още въпроси трябва да се разрешат. Не съм сигурна, че успяваме,
но съм сигурна, че няма да спрем да опитваме да направим живота
ви по-свободен. В този ден трябва да говорим с хората с увреждания
за техните проблеми и очаквания, но и да се радваме на успехите и
постиженията им, каза още г-жа Митева и пожела на
всички добро здраве.
„Община Ловеч ще продължи да работи средата
да става все по-достъпна за вас и винаги ще бъде
насреща да помага на вашата организация, с каквото
трябва - каза зам.-кметът Венцислав Христов и пожела
на присъстващите да се чувстват все по-добре в града
и условията за това да стават все по-добри. - Ще го
постигнем заедно, завърши той.”
А те, хората, дошли на срещата, оживено
разговаряха и се радваха, че са наистина
са заедно. После градусът на настроението
се вдигна и те танцуваха и се веселиха от
сърце.

Областният управител и зам.кметът спряха на всяка маса и поздравиха всяка група преди официалната
част на срещата.

Поздравителен адрес
до семейство Пенка и Илчо Господинови Честита Златна сватба!
Честит 50-годишен съвместен живот! Благодарим за вашата
инициативност, всеотдайност и творчество в дейността на нашия клуб. Да сте живи, здрави и все така уважавани от синове,
снахи и внуци!
16.12.2016 г. Твърдица
Клуб на СИБ «Вяра, Надежда и Любов»
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бараково

На 3 декември имаше за
нас мила среща с програма
от деца и читалищни дейци
и малка почерпка, за която благодарим на общинското ръководство
в лицето на кмета г-н
Минков и спомоществувателите ЕТ «Антъни
- Антон Миладинов» и
Стоян Манчев.
враца

Галина ГАНОВА

В
навечерието на 3 декември
председателят
на ОО на СИБ във
Враца
Жасмина
Баръмова инициира среща между
хората с увреждания и институциите в града, имащи отношение към техните проблеми.
На поканата й откликнаха Община Враца в лицето на Цвета Генковска
от дирекция „Социални дейности“, Тони Петров от ОП „Социални дейности“ и двама представители от Дирекция „Социално подпомагане“.
На срещата Жасмина Баръмова изказа благодарност от името на организацията за новата придобивка - ден по-рано Дирекция „Социално
подпомагане“ бе преместена в достъпна за трудно подвижните хора
сграда в центъра на Враца. Събитието бе очаквано от десетина години. Приемната се намира на приземен етаж, без стълби или други препятствия, което облекчава инвалидите.
„Ръководството на организацията настояваше за тази промяна още при кмета Тотю Младенов – коментира Жасмина
Баръмова – Подновявахме упорито молбата си при всяко следващо управление.
Сега областният управител Малина Николова и кметът Калин Каменов
приеха присърце проблема ни и с общи усилия намериха сграда, подходяща за целта, решавайки по този начин трайно проблема“.
Заместник-министър Ивайло Иванов откри новата сграда на дирек-
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ВРАЦА
цията за социално подпомагане във Враца.
На церемонията присъства и председателят на ООИ към СИБ Жасмина Баръмова,
която изказа от името на организацията
благодарност за новата придобивка и подари саксия с коледна звезда за новия
офис.
Спонсори на луксозните куверти по повод 3 декември бяха ОП „Социални дейности“ и „ВиК“ Враца с директор Ангел Престойски. За празника организацията получи поздравителни адреси от областния управител на Враца
Малина Николова, от кмета Калин Каменов, от Дирекция ОП „Социални
дейности“ и от местната организация на слепите. Приятно допълнение
към поздравителните адреси бяха албумът за снимки от Д“СП“ и бутилката червено вино от градоначалника.

Надка Неофитова

ПИРДОП

ОО на СИБ в Пирдоп и тази година най-тържествено отбеляза 3 декември. Беше прекрасен зимен ден и в едно от заведенията
в града се събраха над 80 членове, приятели и гости - сред тях
бяха кметът на общината Ангел Геров, зам.-кметът Вера Бойчева, Кера Кюркчиева – председател на Клуба на пенсионерите и
Виолета Кънчева – наша приятелка и фотограф на събитието.
Тържеството бе открито от председателката на организацията, която приветства присъстващите. Последва приветствие, поздравителен адрес и новогодишен пакет със сладкиши
от г-н Геров. Поздравителен адрес и кошница с цветя пристигна
от “Аурубис България”. Хората с увреждания получиха цветя и
поздравителен адрес от г-жа Кюркчиева и от Доля Цанова от
Дирекция “Социално подпомагане” в Пирдоп.
Настроението се повиши, когато певческата група при пенсионерския клуб изпълни своя специален музикален поздрав. Имаше
викторина, която доразвесели всички. Накрая председателката прочете списък на 30 членове на организацията, навършили кръгли годишнини и отбеляза, че е традиция, да се честват
рождениците. «Заслужава да се отбележи, че през настоящата
година имаме двама членове, достигнали достолепната 90-годишна възраст – Брайко Димитров Шушулов от Пирдоп и
Маня Иванова Стоянова от село Душанци, и още петима на 85
години.» - каза тя. - На всички бяха връчени подаръци, за които
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сърдечно благодарим на Ротари клуб – Пирдоп.
Тържеството ни нямаше да бъде такова, каквото беше, без
благотворителността на нашия голям партньор – “Аурубис
България”. Благодарим Ви, приятели от все сърце, бъдете здрави
и да се множат успехите Ви! Благодарим и на Сладкарски цех и
Иван Каменов – гр. Пирдоп, който за поредна година ни осигури
десерта за празника. Всичко на трапезата ни в празничния ден
беше много вкусно и изискано поднесено, с отношение и внимание
към нас от страна на персонала на заведението. Затова всички
си тръгнахме доволни от тържеството, с пожелание да имаме
нови срещи и за Весела Коледа и щастлива Новата 2017 година!

Величка АЧЕВА
25-годишнината от
учредяването на общинска
стуктура на СИБ клуб
„Оптимист“ в Пещера беше
отбелязана с празничен
концерт в навечерието на
Международния ден на хоата
с увеждания. Дейността
си организацията започва
на 26 ноември 1991 г. В
учредяването й участват 28
човека, а първи председател
става Люба Наздрачева. За
своя принос към оргаизацията
тя бе отличена със знак на
Община Пещера, който и
бе връчен от кмета Николай
Зайчев.

пещера
По случай годишнината
градоначалникът връчи знака
и на един от най-активните
председатели и един от
учредителите
на клуба
Георги
Лазаров.
Посмъртно
бе
отличена и
Грозденка
Терзиева,
нейният
знак
получи
съпругът й.
„Именно Грозденка стана
причина аз да приема каузата
на клуб „Оптимист“ като моя
и да правя всичко възможно
да помагам на хората с
увреждания в Пещера. Тя
беше много важен човек в моя
живот, от нея научих много и
съм доволен, че днес можем
да я почетем. Но искам да
изкажа своята благодарност
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пещера
на всички, които през годините
са били част от организацията
и са направили така, че тя
да се развие от 28 души през
1991 г. до 480 членове днес.
Вие сте спечелили доверието
на тези хора, затова ви
пожелавам да сте добри и да
изваждате винаги най-доброто
от себе си в полза на нашата
общност“, каза в своето
приветствие Николай Зайчев.
Председателката Дафинка
Василева не пропусна да
благодари на кмета за това,
че винаги откликва на нуждите
им. Освен хранителни пакети
за всички членове, той е

осигурил на организацията
дълго чаканата и много
необходима допълнителна
бройка за сътрудник.
След официалната част
гостите станаха свидетели
на прекрасен концерт на
местни формации. Най-много
аплодисменти получи вокална
група „Горска теменужка“, в
която пеят и свирят членове
на клуб „Оптимист“, а
ръководител е Рашко Тилев.
с. беловец

Фолклорната група към клуба на СИБ   „Доверие” организира
празничен концерт в  читалище „Светило” в чест на 3 декември. Празникът бе открит от Миннет Яхова, председател на клуба.На присъстващите
в салона повече от сто души тя пожела здраве, щастие и дълъг живот. На
концерта бяха и  директорът на социално подпомагане г-н Камбуров, г-н
Няголов - председател на РО на СИБ - Разград, кметът на село Беловец
г-жа Николова, г-н Адемов - депутат от 43-то НС и г-н Неби. Освен богатата концертна програма имаше танцови изпълнения от младежката група
„Дъга”. Присъстващите бяха изключително доволни и от програмата, и от
уважението към тях. А предния ден фолклорната група участва във фестивал в с. Медовина, община Попово и се класира на първо място - върна
се със златен медал и грамота.Това е още едно доказателство, че хората с
увреждания могат да се изявяват в различни
области и да се
чувстват неразделна част от обществото.
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бусманци

Алексана ЯНКОВА

В края на 2016 г. ДИ„Бусманци“прави 10 г. от учредяването
си. Много и разнообразни са дейностите, които сме извършвали през изтеклия период. С активните членове на дружеството
се работи много лесно. С помощта на ДИ„Бусманци“, възстановеното преди 5 г. ДИ„ Дружба“ работи добре. Също така с
наша помощ беше учредено и ДИ„Казичене“, което също работи много добре. Ежегодно правим благотворителна изложба, екскурзии в страната ни, български народни празници, на 4 групи
рождени дни и юбиляри, посещения на концерти и фестивали.
Бих искала да ви поздравя, уважаеми членове на ДИ„Бусманци“,
с 10-годишния ни юбилей, като ви пожелая да продължавате да
бъдете все така дисциплинирани, всеотдайни и добри! Пазете
здравето си, за да не намалява членският ни състав! Пожелавам
ви да е здрава ищастлива Новата 2017 година!
Обичам ви много - с моята обич отвръщам на обичта ви към
мен!
Благодарна съм ви, че 10 години вие ми вярвате и работата ни
е безупречна,благодаря! Благодаря на всички, които имат добро
отношение към нашето дружество, благодаря и на кметство
Бусманци с кмет г-н Стефан Станоев, р-н Искър с кмет г-н
Цеков, фирма КОНИКОМ-Бусманци и др.фирми и личности, на
БХБ. Благодаря на всички в централата на СИБ с председател
г-н Красимир Коцев и на председателката на РО на СИБ „Св.
София“ г-жа Светла Николова за 10-те години безпроблемна
доброволна работа! И занапред да работим така добре!
Уважаеми списващи списание „Кураж“, за вас са специалните
ми поздрави и добри пожелания за здраве и късмет!

Отклик на статията за Венци
Развълнувани от съдбата на Венцислав Атанасов
Ангелов,разказана от сп.
Кураж, част от членовете
на ДИ„Бусманци“решихме
да съберем помощи за този
млад мъж,който се намира
в много трудно положение. Събрахме в клубното
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Отклик на статията...
ни помещение над 100 буркана със зимнина и 270 лева. На 22.11.2016г. натоварихме това, което бяхме събрали, плюс
дрехи,играчки,бисквити за детето на Венци и Невена, хигиенни материали и с две
коли с шофьори Евлоги Андонов и Георги
Янков потеглихме за с. Боримечково. Групата
се състоеше от Алексана, Боянка,
Велика и Цвета - членове на ИБ на
дружеството. Предварително бяхме
разговаряли няколко пъти с Венци и
когато пристигнахме,той ни посрещна и заведе у тях. Свалихме багажа,
запознахме се с хората от семейството му, поговорихме, дадохме
му и парите, подписахме документа,
който бяхме приготвили и потеглихме обратно, развълнувани и
разстроени от това, което видяхме и чухме. Когато се върнахме,
една дама от ж.к. Дружба беше дарила 100 лева, а друга -10. С
тези пари му купихме част от нужното му лекарство.
Алексана Янкова
Това направихме за Венци...

Светломир КИРОВ
Гости на традиционното
тържество за 3
декември
бяха
заместниккметът на община
Кубрат
Нина Цонева, директорът на ОП
“Социални грижи” Ахмед Камбер, координаторът към предприятието Валентин Петков.
Приветствено слово произнесе председателят на РО на
СИБ – Разград Радослав Няголов. Приветствия поднесоха и
Нина Цонева, и Ахмед Камбер.

КУБРАТ
Присъстващите хора с увреждания
с интерес проследиха поздравителния концерт, изнесен от групи
и изпълнители към читалището в
града.
Накрая всички инвалиди от общината получиха пакети с подаръци.
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САМОКОВ

София СОТИРОВА

Както всяка година и тази, ОО на
СИБ в Самоков организира честване
на 3 декември. Отрано бяха
определени денят и заведението,
което би могло да побере всички
желаещи. Изработени бяха поканите
за гостите, показали доброто
си отношение към дейността
на клуба на инвалидите.
Не са пропуснати кметът
на общината г-н Владимир
Георгиев, председателят на
общинския съвет г-жа Силвия
Стойчева,ръководството
на фирма Самел-90 АД, мениджърът на хотел
Самоков – Боровец, ръководството на отдел „Социални дейности и
здравеопазване“ към общината - всички те са оставили добри спомени
в сърцата ни със загрижеността си и помощта към нас, инвалидите.
Тържеството откри нашият дългогодишен член Радка Хаджилазова,
поздравявайки всички с празника. После нашата гостенка Ралица
Герасимова, главен експерт към отдел „Социални дейности и
здравеопазване“ на общината, ни поздрави и прочете поздравителния
адрес от името на кмета и отбеляза новата придобивка - асансьор
за инвалиди в общината. С него ще се осъществява лесен достъп до
градската библиотека.
Последва програмата от състава на инвалидите - хумористичната
сценка, изпълнена от Радка Хаджилазова и Верка Симчева вдигна
настроението. После едно прочувствено стихотворение от Недялко
Йорданов, подходящо за случая влезе направо в душите ни. Тук е и
ръководителят на певческата ни група „Еделвайс“ маестро Борис
Стрински със своя неразделен приятел, акордеона. Той набързо прикани
певиците на крак.
Не остана без изява и дуетът за народни песни Латинка Трохарова и
Васил Димитров. Настроението набра скорост. Със снимки запечатахе
хубавите спомени. Под звуците на акордеона започвнаха и танците
-. който може играе, който – не, просто се радва на създалото се
астроение. И така неусетно времето, определено за тържеството мина.
Един по един си тръгнахме с радост в душите!

В община Поморие членовете на ОО на Съюза на инвалидите „Елпида”, Първичната организация на незрящите, организациите на Съюза на хората с увреден слух
и Съюза на военноинвалидите се събират, за да отбележат този ден, а лежащо болните се обграждат със
специално внимание по техните домове.
Желязка Димитрова
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ПЪРВОМАЙ
На 2 декември 180
човека от ОО на СИБ
в Първомай отбелязаха
Международния ден на
хората с увреждания.
Те бяха поздравени от
председателя Златка
Кирева. Поздрави ги и
зам. кметът Ружди Салим.

ИВАЙЛОВГРАД

дународния ден на хората с
увреждания – 3 декември.
Над 60 души се събраха
за да се повеселят заедно.
Председателят на СИБ в
Ивайловград -Иван Иванов
приветства гостите с добре
Общинското дружество
на хората с
увреждания
в
Ивайловград за поредна година
организира
тържество по
повод Меж-
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дошли и им пожела весело празнуване и добро настроение.
Служители на общинската администрация в Ивайловград поднесоха поздравителен адрес от името на кмета
Диана Овчарова. Г-жа Елена Стефанова - директор на
дирекция «Социално подпомагане» Ивайловград, отправи най-сърдечни поздравления и най-искрени благопожелания от екипа на ръководената от нея институция.
За доброто настроение на празника бе организирана и
специална програма с музика и танци.
За да поздравят възрастните хора с песни и стихове,
дойдоха и ученици от 2 - ри клас на СУ «Христо Ботев»Ивайловград.
РАЗГРАД
150 души от ОО
на СИБ в Разград
също отбелязаха 3
декември. Изпълнението на Детската танцова школа
„Хорце”
просълзи
присъстващите с невероятните фолклорни ритми и
танцовите умения на децата.
С приветствие към присъстващите се обърна председателската г-жа Иванка Петкова,
а поздравителни адреси бяха
получени от Областния управи-

Елена Енева

тел г-н Манол Кившанов, от ОО
на СИБ от Девня, Враца, Видин,
Тутракан, Чепеларе и др.
Вълнуващ
и
незабравим,
празникът постави началото
на Коледните и Новогодишните празници и предсказва една
спорна и здрава 2017 г.
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ТРОЯН
В навечерието на 3-ти декември членовете на ОО на СИБ в
Троян, които имаха възможност,
се събраха в един от големите
ресторанти в града. Председателката г-жа Йонета Радоевска представи гостите и поздрави присъстващите с празника като пожела
на всички здраве, кураж и надежда за по-добри дни. Целта на този
ден е “постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия,
с които да се гарантира достъпът
до общата архитектурна среда на
хората с увреждания, до общообразователната система, до общия пазар на труда”, подчерта в
словото си тя.
Поздравителен адрес от името на общинското ръководство
прочете г-жа Валентина Даскалова - главен експерт по социална
и здравна политика. Топли думи

Екатерина ХРИСТОВА

отправи и г-н Николай Тодоров –
председател на Общинския съвет
в Троян.
“Бъдете оптимисти! Бъдете упорити и следвайте мечтите си!”
обърна се към присъстващите
Силвия Дацин – член на управителния съвет на Териториалната
съюзна организация на слепите в
града.
Сред гостите бяха още: г-жа Марияна Николова- младши експерт
социална политика в общината и
г-жа Маргарита Якимова - началник на отдел хора с увреждания и
социални услуги в дирекция “Социално подпомагане”.
На тържеството имаше приятна музика, чудесно настроение и
тържествен обяд. Разделихме се
щастливи от прекараните хубави часове с пожелание в нашата
организация подобни прояви да
има по-често.
ТЪРГОВИЩЕ

В навечерието на Международния ден за солидарност с проблемите на хората с увреждания – 3 декември, възпитаниците на
училището за ученици с увреден слух в Търговище го отбелязаха с
тържество. Гости на проявата бяха кметът на Общината Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Хатидже Алиева, представители на общинската управа, родители, членове на Обществения съвет в СУУУС „Свети
Иван Рилски”.
Кметът Димитров поздрави учениците и педагогическия колектив с
Международния ден за солидарност с проблемите
на хората с увреждания,
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като пожела здраве, успехи и много бъдещи творчески изяви. А младежите показаха, че могат много. Чрез стихотворението „Песен на
надеждата” от Недялко Йорданов, Анета Росева от ХІІ клас заяви
„Аз вярвам, аз мога, аз зная”. Ученици изпълниха още съвременен вариант на „Хей ръчички” с жест и мимика, представиха драматизация
по „Сливи за смет”, танцуваха модерни танци. Група ученици от VІІ
и VІІІ клас развълнуваха публиката с песента „Пред Бога раждаме се
равни”, доказваща, че чрез своята творческа изява децата с увреден
слух се чувстват пълноценни в съвременното общество. С различни
изпълнения поздрави към децата с увреден слух отправиха представители на балет „Вега”, с художествен ръководител Мариана Савова, група ученици от III ОУ „П.Р.Славейков” с художествен ръководител Донка Тотева, Вероника Деанова от ОДК, с ръководител Лидия
Русева.
По повод деня, в който се
засилва дискусията по темата за свободния и независим
живот на хората с увреждания, за тяхното пълноправно участие в обществото,
всички си подаваме ръка в
знак на солидарност, защото
общото между нас е повече
от различието ни. А в своето изказване директорът на специалното училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски” сподели:
„Сърдечно благодаря, че бяхме високо оценени от ръководството на
община Търговище, на родителите, които винаги са рамо до рамо в
общата работа с децата с увреждания. Хората с увреждания имат
своите способности, само трябва да им се даде шанс да ги развият.
На територията на нашето училище и на нашата община тези
възможности се дават и ние се чувстваме щастливи.”

Румяна ГЪЛЪБОВА

регион благоевград

3 декември - това е време за равносметка и благодарност...
„Умеем да получаваме, но и да даваме”. С това мото Управителният съвет на Регионална организация на СИБ – Благоевград и всички доброволни сътрудници изказват своята признателност към кметовете и
общинските администрации в целия регион за досегашното сътрудничество, съпричастност, загриженост и внимание, които проявяват към
хората с увреждания.
Уважаеми дами и господа, благодарим ви, за споделените празници
и за всичките ви усилия да направите живота ни достоен. И понеже благодарността трябва да се изрази най-малко три пъти, благодарим на :
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регион благоевград
Кмета на община Благоевград г-н Атанас Камбитов, на зам.-кмета по
култура и хуманитарни дейности г-жа Христина Шопова;
Кмета на община Белица Радослав Ревански и екипа на Народно читалище „Георги Тодоров-1885”;
Кмета на община Гоце Делчев г-н Владимир Москов;
Кмета на община Петрич г-н Димитър Бръчков;
Кмета на община Симитли г-н Апостол Апостолов;
Кмета на община Струмяни г-н Емил Илиев;
Кмета на с. Микрево г-жа Румяна Кацарска
.
Пожелаваме Ви крепко здраве, щастлива
и благодатна 2017 година!
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И ОЩЕ ВЕСТИ за доброто,
за благодарността,
за отношението на обществото
към хората с увреждания
балчик
В четвъртия ден на Седмицата на толерантността в ДГ „Знаме
на Мира“ групи „Бонбон“ и „Дъга“
бяха посрещнати с много радост
от членовете на Клуба на СИБ
„Света Марина“ в Балчик и техния
председател Деспина Маринова. Децата зарадваха хората в неравностойно положение с песни
и стихчета за добротата - кратки
и лесни, но сме сигурни, че ехото
от казаното в тях наистина е безкрайно. «Благодарим за милите
думи, благодарим за сърдечните
прегръдки, благодарим за споделената топлина, мили нови приятели!» – това написаха в местната

преса и на страницата си във Facebook нашите гости след тяхното
гостуване в нашия клуб послучай
Деня на толерантността – 16 ноември.
Благодарим на децата от четвъртите подготвителни групи на ДГ
№2 „Знаме на Мира”. Добре е човек да се вслуша в текста на песните и
стихчетата на децата за
доброто, за взаимопо-

мощта между хората, за толерантността към различните.
Ръководството на клуб „Света
Марина” работи за разнообразяването живота на хората с увреждания – проведохме екскурзия до
Тутракан, където се срещнахме с
местния клуб на СИБ, разменихме
опит, разгледахме забележителностите на града и гробницата на
Тутраканската епопея.
Участвахме активно във форума „Българско наследство” - гр.
Балчик, който се провежда в последната седмица на август, в
историческия семинар под ръководството на академик Георги
Марков и във фолклорния ден.
Посрещнахме гости от Тутракан,
Средец, с. Лунка – Румъния и с.
Беловец, Разградско. Всичко това
осъществихме благодарение на
кмета на Община Балчик Николай
Ангелов.
Господин Ангелов, благодарим
Ви за чудесния клуб, за помощта,
която получаваме от Вас!
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Олга ВЕЛЕВА

хасково

По случай Коледните и Новогодишните празници тази година учениците от XI в клас на ГПЧЕ „Проф.
д-р Асен Златаров” – Хасково поеха
инициативата и решиха да помогнат на деца с умствени и двигателни проблеми. 28-те младежи и девойки живеят в две сгради зад Акушеро-гинекологичното отделение
и са на възраст от 6 до 26 години.
След разговор с директора на
ЦНСТ се установи, че децата
имат нужда от рехабилитационна пътека на стойност 450-500 лв., която би подпомогнала раздвижването им. Тя ще бъде предоставена през на януари. Каузата бе разпространена в цялата гимназия в продължение на две седмици. Беше
направена кутия за събиране на дарения, а крайната сума надвишава
1450 лв., споделиха инициаторите на благотворителната кампания.
Освен за пътека, учениците решиха да отделят една част от парите за коледни торбички с лакомства и играчки. Бяха обединени усилията с фондацията „Една от 8”, подпомагаща жени, страдащи от рак на гърдата, чрез закупуване на бисквити под формата
на различни коледни фигури от техния розов базар на по-ниска цена.
Останалата сума ще се използва за подпомагане каузата за Ники–17-годишно
момиче,
което
страда
от
коварна
болест.
Асансьорът в регионалната библиотека “Христо Смирненски“
- Хасково, вече работи. Сградата,
в която е и музеят, стана достъпна за хора с увреждания по
проект на общината, финансиран по „Красива България”. Той е
част
от
програмата на
М и н и с т е р ството на
труда и
социалната политика за
н а м а ляване

на безработицата и стимулиране на заетостта в страната.
Програмата ежегодно се финансира от програмния бюдплан
жет по Националния
за
действие
по
заетостта.
Асансьорът струва 144 900 лева.
От тях 130 410 лв. са безвъзмездната финансова помощ, а 14 490
лева са от общинския бюджет.
Целта на проекта е привеждане на сградата в съответствие с
изискванията на нормативната
уредба за хората с увреждания
за достъпност и безопасност.
„Това е една изключително полезна придобивка, с която
се улеснява достъпът, както до библиотеката, така и до музея, каза
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кметът Добри Беливанов. На пуска на съоръжението присъстваха
и двамата му заместници Евгени
Консулов и Милена Трендафилова.
Събитието бе повод директорът
на библиотеката Кирилка Страшникова да обърне внимание, че
със средства, отпуснати целево
от Министерството на културата,
са сменени тежките стари вра-

ти на читалните, което също допринася за комфорта в сградата.
Директорът на музея Пенко
Добрев
подчерта,
че
асансьорът
е
бил
изключително
необходим
и
монитрането му се чака от
десетилетия. Освен асансьор
е изградена и рампа за инвалидни или детски колички.

Цанка ОДАЖИЙСКА

велико търново

Много бях слушала за творенията на двадесетте участнички в Артателието към Клуба на СИБ във Велико Търново. Ето ме в парк „Марно
поле” по тяхна покана в малката им къщичка, която лично кметът Даниел Панов им дава за Великден и Коледа да изложат прекрасните си
неща, които с упорит труд и въображение са изработили за шест месеца. Какво разнообразие от предмети! Ръководителката на ателието
Йотка Вълева лично участва в творческите срещи в сряда в клуба на
дружеството. Господин Панов помага и за изложбата им в Общината.
Посрещат ме Малина Мъглова,
Елда Живкова и внучката на Елда
- шестокласничката Габриела Живкова от СОУ „Вела Благоева”, която
използва всяка минутка да помогне
на баба си. И с лъчезарна усмивка
уговаря посетителите да си купят
нещичко от изложените предмети.
На щанда е застанала и Теменуга Павлова, която е била една от първите
инициаторки за създаването на това
ателие. Дошла е да се види със своите дружки и да си купи нещо за своите
близки. Тя ми разказа, че вече 5 години всеки участник се е съсредоточил
в изработването на един предмет и
всяка година усъвършенства познанията си за да изработи по-красиви
и разнообразни неща.
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Светломир КИРОВ

кубрат

В ПУИ „Д-р Петър Берон“ в Кубрат се
състоя коледно тържество. Присъстваха заместник-кметът на община Кубрат
Нина Цонева, директорът на Дирекция
„Просвета, култура и техническо обслужване“ към общината Стефан Калинов, родители и близки на учениците. В подкрепа на децата в неравностойно положение
активно и благотворително се включиха
и сестрите Мерлин и Айлин Мехмедови.
Приветствия понесоха Нина Цонева и
директорът и бивш кмет на община Кубрат Ремзи Халилов. Възпитаници на
школото изнесоха художествена програма. Най-интересният момент
за децата настъпи при посрещането на Дядо Коледа. Той, заедно със
Снежанка се погрижиха да има подаръци за всяко дете от училището.

РАЗГРАД
По традиция,всяка година през
декември УС на Регионалната организация на СИБ в Разград организира предпразнична среща
на активистите и доброволните
сътрудници от областта. Тази година тя се проведе в туристическия
комплекс „Куванлъка“ край Разград.
Председателят на организацията Радослав Няголов информира
присъстващите за провеждането и взетите решения на
Осмия конгрес на СИБ и ги
запозна с непосредствените
задачи, стоящи пред нея. В
поздравлението си по случай Коледните и Новогодишни празници, той заяви, че
тази среща се провежда и в
знак на благодарност за техния безвъзмезден труд през
изминалата година в полза на хората с увреждания.

В празнична обстановка и с много
пожелания се отпразнуваха рождените дни на Иванка Петкова - председател на общинската организация на СИБ в Разград и на Мария
Димитрова - председател на РКРК
на РО на СИБ. Срещата продължи
до късно вечерта с хора, викторини, томболи и много веселие.
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ТВЪРДИЦА

Радка ИВАНОВА

След излъчване на концерта на Слави Трифонов пред българите в Цариброд
(Сърбия) се ражда инициативата за попълване на фонда с книги на Народната
библиотека „Детко Петров” към местното читалище. Това е подсказано
от служителката на библиотеката Елизабета Георгиева. Инициатори на
начинанието са двамата лекари от ВМА-София д-р Иван Сираков и д-р Ана
Маринкова. За по-малко от месец колеги, приятели и пациенти на двамата
лекари събират десетки томове книги от научна, художествена и учебнопомощна литература от български автори. Свой принос в това благородно
дело имат също учители и ученици от СУ „Неофит Рилски” и клубът на
учителите пенсионери от Твърдица, Сливенска област.
До началото на Новата 2017 г. със собствени средства на инициаторите ще
бъде закупен и подарен на библиотеката цветен принтер.
Надяваме се, че връзките с нашите сънародници от Западните покрайнини
все повече ще ни сближават, за да кажем: „Не сме ви забравили, наши братя
и сестри”.

Екатерина ХРИСТОВА

ТЪРГОВИЩЕ

В Търговище има едно уютно кътче,
където през делничните дни се събират хора с увреждания. Това е Клубът
на СИБ и на хората с увреден слух на
ул. „Стефан Караджа”. Тук организатор
е Диана Стоянова, която със своята
учтивост и добронамереност е спечелила сърцата на посетителите.
В навечерието на Коледа и Нова година Диана е проявила старание и е
приготвила над 100 саморъчно оцветени новогодишни картички, разказва ни Маргарита Симеонова от намиращия се в съседство пенсионерски
клуб. С тях ще бъдат поздравени всички членове на Клуба, ръководителите
на търговищките държавни и обществени институции, както и главните
редактори на местните вестници.
Диана Стоянова се надява през Новата 2017 г. повече хора с увреждания да посещават Клуба и по този
начин да разнообразяват дните си. Тук всеки ще намери нещо за себе
си и за своята душевност, а и заедно по-леко минават дните, изпълнени
с трудности в сивото ежедневие.
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Елена ДЕЧКОВА

РАЗГРАД

В продължение на два дни в Русе се състоя Осмият фестивал на хора
с увреждания „Светът е за всички - 2016”, с който беше отбелязан предстоящият Международен ден за защита правата на хората с увреждания
3-ти декември. За пръв път в изданието на фестивала участваха групи
извън територията на област Русе
- Вокална група „Детелина”към
клуба на СИБ – Разград с ръководител г-жа Иванка Петкова.
Инициатори на фестивала са
Сдружение „Регионална достъпност”, Сдружение „Смело сърце”,
„Еврохоризонти”, Областен съвет
- Русе.
Областният управител на Област Русе - доц. д-р Стефко Бурджиев откри мероприятието с думите:
„Фестивалът „Светът е за всички“ е едно доказателство, че пред изкуството и творчеството всички сме равни. Този фестивал се провежда за
осми път и това не може да се случи без всеотдайността на организатори, доброволци и самодейци“ .
В изложбата и фестивала имаше около 656 участници, а посетителите
бяха около 1400.
От сцената хората с увреждания заявиха желанието си за устояване на правата си за равнопоставеност и показаха, че чрез различните
форми на изкуството могат да комуникират със света и околните.
Сдружение „Смело сърце“ и партньорите по проекта се бяха погрижили за осигуряване на подаръци, които заедно с грамотите бяха
връчени на всички участници. С грамота и подаръци се завърна и Вокална група „Детелина” от Разград и наред с участниците от Шумен и
В. Търново стана пионер в превръщането на фестивала в национален.
ГУЛЯНЦИ
На 21 ноември клубовете на
хората с увреждания и пенсионерите „Възраждане” и
Сдружение БАД - гр. Гулянци
организираха Утро на Николай Хайтов. В инициативата
се включи и главният библиотекар при НЧ „П. Р. Славейков 1923” – Малинка Таирова.

Ръководството на клубовете
беше подредило тематичен
кът с произведения на Хай-
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тов. Женската
вокална
група
въведе
присъстващите
в
духа на честването с китка
песни за България.
Малинка Таирова представи
кратки биографични данни за
писателя, акцентира върху
най-популярните му произведения и прочете разказа „Докато са живи”.

Утрото на Николай Хайтов
завърши пред паметника му
в централния градски парк,
където членовете на клубове-

те на хората с увреждания,
БАД и пенсионерите поднесоха цветя.
Паметникът на Хайтов в
гр. Гулянци беше открит на 30
юни тази година - в деня, когато се навършиха 14 години от
смъртта на писателя. Инициативата е на родолюбиви
българи от Гулянци и региона,
реализирана с финансовата
подкрепа на НФСБ. Бюстът
е дело на синовете на Хайтов – скулпторът Александър
Хайтов и архитект Здравец
Хайтов и е уникален с това,
че когато се приближи, човек
може да чуе разказа „Докато
са живи”, прочетен от самия
автор.

Инж. Светла СТОИМЕНОВА

долна баня

Приятен подарък си направиха
членове на Сдружението на хората с
увреждания „Венетица”- Долна баня
в навечерието на 3 декември. Какво
по-хубаво преживяване от това – да
направиш сполучлив опит в един
неделен следобед да се измъкнеш
от ежедневието и мъглите и да се
докоснеш до малка част от културно
– историческото ни наследство!
Над нас беше окъпаната в слънце

Витоша, а пред нас – услужливо
вратите си ни отвори Националният
исторически музей на България.
Почувствахме се значими, когато
ни поканиха до вратите на музея
заедно с микробуса. Усмихната,
знаеща, компетентна ексурзоводка
ни преведе не само през залите,
а през най-силните моменти от
историята ни.
Стояхме онемели пред 8000

30
áðîé 1
януари 2017
долна баня

годишното Варненско обработено
злато – първото в Европа, пред
оргиналите на Панагюрското и
Рогозенското
съкровища, пред
артефакти от гробниците на
траките в Казанлък и Свещари, пред
макетите на българските столици
Плиска, Преслав, Охрид и Велико
|Търново.
Естественото продължение бяха
минутите ни с Бог, молитвите ни
в храма ”Св.Александър Невски”
и поклонът пред чудотворната
икона на Св.Климент Охридски.
Само няколко метра по-надолу
беше последната ни цел за деня –
Държавният музикален театър с
чудесната постановка на „Веселата

Нена БИВОЛАРСКА

вдовица” от Лехар.
Доброто ни настроение не бе
помрачено дори от необичайния
токов
удар,
който
спря
представлението минути преди
края. Знаехме, че на сцената
любовта ще победи.
панагюрище

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки връчи на
директора на Дневен център за възрастни хора с увреждания
„Св. Св. Козма и Дамян“ Савка Гешанова ключовете на чисто нов
микробус Ford Transit Custom 8+1 места, адаптиран за хора с увреждания, купен от Община Панагюрище, за нуждите на Центъра.
Кметът поздрави новите стопани с полезната придобивка, като им
пожела безаварийно каране. Той подчерта, че със закупуването на
този нов специализиран автомобил се цели повишаване качеството на социалните услуги, които предоставя Община Панагюрище.
Савка Гешанова благодари на
кметския екип за доверието и
сбъдването на мечтата им да
имат собствен специализиран
микробус, с който ще се подобри работата и ще се развие мобилността на услугата.
Лъскавият бус е с усилена подова конструкция за фиксиране на
инвалидна количка и е със специализирано сертифицирано оборудване – електрохидравлична платформа за инвалиди с носимост 350
кг, обособено място за инвалидна количка, специализирани лайсни на
пода за подреждане на инвалидни колички, колани за закрепване на
инвалидни колички към пода, триточкови колани.
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търговище

Екатерина ХРИСТОВА

Коледни дарове подариха учениците от група за целодневна организация
на дейностите І а и І в клас на Второ СУ „проф. Никола Маринов“ в Търговище
на децата от центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания. Заедно със своите родители те се включиха в националната
инициатива операция „Плюшено мече“. И в навечерието на коледния
ден изненадаха нуждаещите се в
тези центрове, като им подариха
топли хавлии, флашки, флумастери,
цветни моливи, гланцови блокчета
и скицници за рисуване. Родителите
на малките доброволци и техните
учители споделиха, че е нужно почесто децата им да се включват в
такива благотворителни инициативи.
Така подрастващите ще научат
повече за човешките добродетели, ще
бъдат по-добри. Организатор на инициативата е учителят Гюлфие Велиева,
която вече няколко години осъществява партньорството между училището
и центровете за настаняване от семеен тип в Търговище.

София Сотирова
В клуба на СИБ отново се
събраха най-активните членове, за да отпразнуват Коледа и настъпващата 2017
година. На подготвената от
всички трапеза имаше наздравици, поздравления и песни за
щастие и любов в съпровод на

САМОКОВ
акордеониста Борис Стрински. И отново забравихме за
болките, за бастуните и на лицата грейнаха усмивките. Душите се отпуснаха и с радост
в сърцата се поздравихме и си
пожелахме Новата година да
бъде здрава и благодатна. Макар студено и мрачно да бе
навън времето, озарените
от радост лица показват
още веднъж, че щастието
е вътре в нас, ние го носим
в себе си и сме готови да го
раздаваме на всички, които
имат нужда от него.
Честити и весели бъдете, приятели, до следващия
празник на нашия клуб!
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Л

юбопитно

Гергана ЛАБОВА
Може би не сте чували за Боб Морхед, който дълги години бил пастор в една църква в Сиатъл? Но със сигурност сте чували известната фраза, че „Животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а
с моментите, които спират дъха ни.“ Негова е. Тези думи всъщност са
част от есето му, озаглавено „Парадоксът на нашето време“. Текстът
е публикуван през 1995 г. в сборника му Words Aptly Spoken. „Парадоксът
на нашето време“ (The Paradox of Our Age) ще ви накара да се замислите
за начина, по който живеем, за идеалите, които преследваме и ценностите, в които вярваме...
Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска
търпимост; широки магистрали, но тесен мироглед; харчим повече, но
имаме по-малко; купуваме повече, но му се радваме по-малко. Имаме
по-големи къщи, но по-малки семейства; повече удобства, но по-малко
време. Имаме повече степени в образованието, но по-малко разум;
повече знания, но по-лоша преценка; повече експерти, но и повече
проблеми; повече медицина, но по-малко здраве; приемаме повече
витамини, но виждаме по-слаби резултати. Пием твърде много; пушим
твърде много; харчим твърде безрасъдно; смеем се твърде малко; шофираме твърде бързо; ядосваме се твърде лесно; лягаме си твърде
късно; събуждаме се твърде уморени; четем твърде малко; гледаме
твърде много телевизия и се молим твърде рядко.
Увеличихме притежанията си, но намалихме ценностите си; правим
големи планове да стигнем по-бързо до целта си, но всъщност правим
по-малко и по-бързо даваме заден ход. Говорим твърде много; обичаме
твърде рядко и лъжем твърде често. Знаем как да преживяваме, но не
знаем как да живеем; добавихме години към живота, но не и живот към
годините. Бяхме на луната и се върнахме, но ни е трудно да пресечем
улицата, за да се запознаем с новия си съсед. Покорихме космическите
пространства, но не и душевните. Правим по-големи неща, но не и подобри неща; пречистихме въздуха, но замърсихме душата; разцепихме атома, но не успяхме да се преборим с предразсъдъците си. Пишем
повече, но научаваме по-малко; планираме повече, но постигаме по-
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малко. Научихме се да бързаме, но не и да чакаме; имаме повече оръжия, но по-малко мир; по-високи доходи, но по-нисък морал; повече
партита, но по-малко забавление. Имаме повече храна, но все по-малко
се чувстваме наситени. Запознаваме се с повече хора, но имаме все помалко приятели. Полагаме повече усилия, но имаме по-малко успехи.
Създаваме нови компютри, за да складираме повече информация, но
общуваме по-малко; караме по-малки коли, но имаме по-големи проблеми; строим по-големи фабрики, но произвеждаме по-малко. Създаваме количество, но не и качество.
Това са времена на бързото хранене и лошото храносмилане; на
високите мъже, но и на низките души; на внезапните печалби, но и на
плитките взаимоотношения, на по-красивите къщи, но и повече разбити домове. Това са времена на кратките пътувания, еднократните памперси и еднократния морал, на връзките за една нощ, на наднорменото
тегло и на хапчетата, които правят всичко - възбуждат ни, успокояват
ни, убиват ни.
Времена, когато технологията позволява това писмо да стигне до вас,
а вие може да го споделите или просто да натиснете „изтриване“...
Не забравяйте да отделяте повече
време на тези, които обичате, защото
те няма да са с вас завинаги.
Не забравяйте да казвате блага дума
на този, който ви гледа отдолу нагоре
с възхищение, защото това малко
същество скоро ще порасне и няма
да е вече до вас.
Не забравяйте да прегърнете горещо
човека до себе си, защото това е
единственото съкровище, което можете
да дадете от сърцето си и не струва
нито стотинка.
Не забравяйте да казвате „обичам те“
на любимите си, но най-вече наистина
го мислете. Целувката и прегръдката
могат да излекуват всяка болка, когато са от сърце.
Не забравяйте да се държите за ръце и да цените моментите,
когато сте заедно, защото един ден този
човек няма да е до вас.
Отделайте време да се обичате, да си
говорите, да споделяте ценните мисли в
ума си.
Защото животът не се мери с
броя вдишвания, които правим, а с
моментите, които спират дъха ни.
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ХОРОСКОП
Най-известната астроложка у нас
Светлана Тилкова-Алена
разкрива какво ни очаква
от нумерологична гледна точка през
календарната
година

2017

2017 е година на Слънцето, което ще потуши агресията на Марс.
Мнозина обаче предпочетоха да
бъдат слуги на разрушителния
Марс - носител на скрит гняв и
агресия, избликващи неочаквано, водещи до физическо насилие, убийства, катастрофи, разпалване на нови войни заради
привидно междуличностна или
междуетническа разправа, възбудила към мъст големи човешки
маси. Смъртта присъстваше в
домовете ни и изпълваше нашите дни и нощи. И все пак се вижда светлина в тунела на мрака и
злото - Слънцето изгрява, топли и
възражда, казва тя пред столичен
всекидневник.
2017-а е година на
Слънцето,
подвластна
на вибрация 1. Слънцето преминава на точно
определени интервали
от време през дванадесетте зодиакални съзвездия и създава характера на всеки,
кариерата, творческите заложби,
междуличностните
отношения

при проекцията му в зодиакалните знаци. Вибрацията, управлявана от Слънцето, е 1 - на светлината, на новото, което нахълтва в
живота ни, на успешните начинания, на откритията и новаторския
подход.
Всички, поставили си за цел да
градят кариера, трябва да знаят,
че ако спазят изискванията на
съдбовните си заложби, ще напредват бързо в професионалното поприще. Най-добре ще се
чувстват родените в Лъв, Овен,
Стрелец и хората, които имат асцендент или Луна в тези знаци.
Нещастният брак е по-добре да
приключи и всеки да търси новото си щастие, вместо да се губят
години в семейна агония
само и само да не се дели
имущество или хората да
не злословят.
Ще обърнем нова страница в нашия личен живот и в живота на човечеството. Какво ще напишем на нея
- дали възраждане, хармония, любов, светлина или агресия, злост и

35
áðîé 1
януари 2017
унищожение, зависи само от нас.
Мнозина, привързани към неподходяща професия, или живеещи в
неуютен дом и семейство, ще усетят радостта от личната си свобода и ще се устремят към своето
по-добро бъдеще.
През 2017 г. Слънцето ще
превъзбужда мислите на иманярите с мечти за злато.
Заслепени от алчност, безразлични
към законите и
осигурили си
платено
спокойствие, те ще
ровят, ровят...
Ще бъдем свидетели на безогледно
унищожаване на исторически находки по българските земи.
Злобата и омразата, които властваха между хората през цялата
2016 г., не подминаха България и
се изродиха в мъст. Мъст към случайни хора, към
обществото, дори
към самите себе
си с катастрофи с
много
загинали,
убийства и грабежи на битово ниво,
през 2017 г. ще получат своята
кармична разплата. Ще приключат немалка част от водените години наред дела за изнасилвания
и убийства, като ще се окаже, че
част от задържаните виновни са
всъщност изкупителни жертви.
Когато бъдат пуснати на свобода
след много съсипани години и
изпълнени с желание за мъст към

онези, които са им го причинили,
съдбата няма да им попречи да го
сторят.
През годината на Слънцето
няма да избегнем валежи, наводнения и природни бедствия, за
които трябва да сме се подготвили още отсега.
За разлика от годината на праволинейния войнстващ
Марс през цялата
2017-а Слънцето
властва с различна сила от
всеки
зодиакален
знак,
затова нашето
правителство ще
бъде
изправено
пред неочакваната необходимост да блокира разнообразни и сякаш несвързани
един с друг опити да бъде дестабилизирана държавата. Причината е в нежеланието на политиците ни да повярват, че може да се
стигне до сериозни
сблъсъци и физическо насилие, но
този път, за съжаление, по-често с
летален изход.
По литическ ата
2017, подвластна на Слънцето, ни
казва нещо изключително важно - от начина на управление на
България зависи дали статуквото
на управлението, самостоятелно
или в коалиция, има шанс да се
запази в следващите още два парламентарни периода - 10 години.
Ето това е сериозно предизвикателство.
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ХОРОСКОП

ОВЕН
Вашата 2017 година ще преминава през възход, промени, но и
застой не защото вие го искате,
а заради преумората и напрежението, съпътстващо промените.
Стремите се към хармония в отношенията, но дали ще я постигнете
зависи от волята ви да не проявявате агресия и да не налагате
мнението си по типичния за вас гласовит
и напорист начин.
ТЕЛЕЦ
През
2017
година
две
са основните ви задачи
- да намерите
своето ново
професионално поприще и
да
постигнете
компромис в отношенията с вашите
близки, които няма да ви
простят безкрайната ви професионална заетост. Трудно ще премълчавате неудобните истини и ще
си печелите врагове, но и не прощавате предателствата.
БЛИЗНАЦИ
Предпазливост, концентрация,
предвидливост и отлични приходи ще ви носи 2017-а. Стремите се да избягвате необмислени
промени, особено когато не са по
ваше желание, но ще има месеци,
в които ще се налага да ги предприемате. Без трудности не може,
но вие се справяте добре с всички

Какво да очакват зодиите
предизвикателства.
РАК
През 2017 година сте впечатляващо общителни, но, уви, твърде
зависими от средата, в която
живеете и работите. Искате около вас да царят спокойствие и
разбирателство, само дето в
стремежа си да ги наложите забравяте, че на
околните не им е
приятно да ги обсебвате. Постигате компромис,
ако попаднете в
конфликтна ситуация.
ЛЪВ
Обсебващи,
завладяващи, до
досада напористи
в отношенията си,
амбицирани да побеждавате - такава ще е вашата
2017-а. През цялата година мечтаете за възход в професионалното
си поприще. Не е невъзможно,
ако не допускате импулсивни
действия, не прекалявате с исканията си да получавате похвали и
ласкателства, дори незаслужени.
ДЕВА
Годината ви поднася много предизвикателства, но ви позволява
успешни начинания и създаване
на нови отношения. Без колебание ще се възползвате от предоставените съдбовни възможности за себеизява и ще разчиствате
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пътя си от хората, които го блокират. Малко умереност ще ви донесе полза и ще ви помогне да не си
печелите врагове.
ВЕЗНИ
За вас 2017-а е трудна и противоречива. От една страна, сте
подвластни на съдбовно подчинение, за да се научите на такт,
сговорчивост и търпение, което е
различно от колебливост. От друга сте впечатляващо общителни...
Докато някой не ви ядоса дори с
дреболия. Крайно амбициозни
сте, но често ви е трудно да преценявате правилно дали мечтаните начинания са по силите ви.
СКОРПИОН
През 2017 година се изявявате
като умерени, постоянни и изключително издръжливи хора.
Имате шанс да бъдете галеници
на съдбата и да вървите напред
и нагоре. Не бива да допускате
крайности в поведението си само
защото имате енергия в излишък,
за да си спестите опасността да
бъдете обградени само с врагове.
Притежавате заложби, които неочаквано ще разкриете, но дали
ще се възползвате от тях, зависи
от вас.
СТРЕЛЕЦ
Вашата 2017 година е подвластна на категоричното ви нежелание да правите каквито и да
било компромиси по отношение
на разбиранията си. Много чувствителни и страстни натури сте.
Зареждате всички около себе си с
увереност и топлота в отношенията. Ще се стремите да общувате,
да сте сред хора не само защото

се страхувате от самотата, а и за
да намерите по-пълноценна изява.
КОЗИРОГ
През 2017 г. правите впечатление на неспокойни хора, винаги
устремени към интересна цел,
към движение и разнообразие.
Дошъл е моментът поне частично
да се отърсите от своите предразсъдъци - трудна задача. През
годината не се хвърляйте едновременно в много задачи, за да избегнете професионални разочарования и смяна на работата.
ВОДОЛЕЙ
От първия ден на 2017-а сте
независими до фанатизъм и се
стремите с цената на всичко да
извоювате свободата си, ако имате усещането, че нещо или някой
ви ограничава. Енергични и действащи хора сте. Не позволявате
никаква намеса на обществените
порядки в личния ви живот, той е
ваша неприкосновена територия.
Обичате да пътувате и да общувате.
През 2017-а ви привлича всичко странно и нетрадиционно. Изпаднете ли в беда, когато усетите
липса на обич, сте склонни да се
отдадете на траен порок. Ако овладеете своята импулсивност, ще
се справите с всички предизвикателства, които ви поднася животът в личен и професионален
план. Иначе проблемите са сякаш
непреодолими и ще ви превърнат
в пасивен наблюдател на важни
за вас ситуации.

Препечатка от интернет
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СПОМНЕТЕ СИ ЗА ТЕЗИ ЛИЧНОСТИ
ПРЕЗ ЯНУАРИ
•2. - 95 г. от рождението на Блага Димитрова – българска поетеса
(1922–2003);
•6. - 145 г. от рождението на Йордан Иванов – историк, етнограф,
археолог и филолог (1872– 1947);
•7. - 155 г. от смъртта на Константин Миладинов – български
възрожденски поет, борец за национална и черковна свобода
(1830–1862);
•11. - 105 г. от рождението на Иван Мартинов – български писател
(1912–1991);
•11. - 155 г. от смъртта на Димитър Миладинов – български
възрожденски просветител, книжовник и фолклорист (1810–
1862);
•23. - 145 г. от рождението на Гоце Делчев – революционер, идеолог и ръководител на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМРО), (1872–1903);
•26. - 120 г. от рождението на Иван Димов – български драматичен артист (1897– 1965);
•28. - 95 г. от рождението на Цветан Ангелов – български писател,
издал няколко детски книги със стихотворения, пиеси и романи
за деца и юноши (1922–1982);
•30. - 135 г. от рождението на Теодор Траянов – български поетсимволист (1882– 1945);
•31. - 110 г. от рождението на Паулина Станчева (Калиопа К. Баласакиева) – българска писателка (1907–1991).

КРЪСТОСЛОВИЦА
Съставил Иван МАНЧЕВ
ВОДОРАВНО:1. Древноегипетски бог на слънцето. 3. Италиански
физик-теоретик (1909-1965). 5. Зидана стайна печка. 7. Герой на Елин
Пелин от повестта “Земя”. 8. Основна обработка на почвата. 9. Единица
мярка за атмосферно налягане. 11. Разказ от Елин Пелин. 12. Състояние
на пълно безсъзнание. 13. Марка pуски самолети. 14. Машина за влачене на вълна, памук и др. 12. Спортно равенство. 16. Наш политически
и държавен деец, Министър председател от 1908 до 1911 (1867-1938).
18. Плосък строителен елемент за монтажен строеж. 19. Кантон в западна Швейцария. 20. Домоуправител, домакин. 22. Уред за измерване
на морска дълбочина. 23. Наш математик (1857-1985). 85. Наш художник
(1902 -1997)- „Утрина”. 86. Музикална нота. 27. Южен плод. 28. Колелото
на автомобилно кормило (мн.ч.). 31. Канадски физик /1862 --1948/.
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32. Предачна машина. 33. Естествен меден окис. 35. Танцова стъпка. 36. Сложна
фигура при пързаляне с кънки. 37. Модел руски вертолети. 38. Поръчителство по полица. 39. Герой на Конрад
Скалковски от разказа „Право на
избор“. 40. Стихотворение от Хр.
Смирненски. 41. Марка крем за
бръснене. 42. Героиня на Вазов
от романа „Под игото“. 43. Взривно вещество. 45. Голям десетокрак морски рак. 46. Охранен и
як кон.
ОТВЕСНО: 1.Индийски физик
(1888-1970). 8. Народен певец
в Казахстан. 3. Умерен конски
ход. 4. Марка руски самолети.
5. Български патриарх (19011971). б. Вид рибарска лодка. 8.
Тънък израстък от житен клас.
9. Български цар (1207-1818). 10
Село в Кюстендилски окръг. 18.
Пръчка от дърво за присаждане 14.
Наш книгоиздател, книжар и просветен деец (1888-1911). 15. Минерал
със зеленикъв цвят. 16. Наш белетрист
и драматург (1918-1982) - „Краят на Делиите“. 17. Мнение, изразено чрез гласуване.
18. Планина в Западната част на Стара планина. 21. Нос на п-в Флорида,
САЩ. 23. Река в Швейцария, Австрия и Германия, приток на р. Дунав.
24. Документ, с който се удостоверява известно положение. 26, Герой
на Ив. Радоев от пиесата „Голямото завръщане” 28. Голям метален цилиндричен съд. 29. Мярка за повърхнина. 30. Роман от полския писател
К.Тетмайер Пшерва. 32. Гласен звук. 34. Кратко епическо произведение.
35. Твърда плоскост с релеф. 37. Морско неподвижно животно. 39. Вид
радиолокатор. 41. Дъсчена литра на кола. 42. Италиански футболен отбор. 44. Единица мярка за електропроводимост.
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 12 - 2016 г.
1. Омари. 2. Салам. 3. Орела. 4. Катер. 5. „Анета“. 6. Камен 7. Драма.
8. Ламар. 9. Клема. 10. Панел. 11. Илина. 12.Кирил.

февруари

1. - 135 г. от
рождението
на Владимир
Димитров Майстора
– български
художник (1882–
1960);

паметта на българия

3. - 135 г. от
рождението
на Добри
Немиров –
български
автор на
разкази,
романи,
пътеписи и
пиеси,(1882
- 1945)

25. - 115 г. от
рождението
на Георги
Константинов
– български
литературен
критик и
28. -110 г. от рождението историк (1902–
1970);
на Емилиян Станев
български белетрист,
академик (1907–1979).

11. - 70 г. от
рождението
на Миряна
Башева –
българска
поетеса и
журналистка
12. - 115 г. от
рождението
на Светослав
Минков –
български
писател
(1902– 1966);
18. - 70 г. от
смъртта на
Георги Райчев
– български
писател и
драматург
(1882–1947);
22. - 25 г.
от смъртта
на Петър
Динеков –
български
филолог,
славист и
фолклорист

