О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?...

Списание за социални права и интеграция • Година ХХVІ• Брой 2• февруари • 2017 г. • Цена 0.50 лв

надежда за пролет,
за плодородие,
за по-добро бъдеще
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Четиво за месеца на жените
Автор – неизвестен засега,
ако се познае, да се обади!

Разтворена пред мен лежи „История на България“. Разлиствам страниците й и тръгвам на път от древността до
наши дни. Спирам при всеки извор на вдъхновение от победи и възход и зареждам самочувствието си с гордост, че съм
българка, че това е моята България...

Кой ще ми върне
самочувствието на българка?
На отворената страница
чета напи
сано с едри букви
„Златен век на българската
книжнина и култура“. Още в
ранния 10-и век тя се издига повисоко от европейския Запад,
който няма тогава своя писменост, а си служи с мъртвия и
неразбираем за народа латински език. Други народи черпят
от духовното богатство на
България. До три морета нявга снагата
си е простряла,
погледът
ми не стига, за да я
обгърна...
Отварям нова
страница
от голямата кни-

га. Спирам. Притаявам дъх.
Коленича пред героичната
епопея на моя народ, който не
веднъж заявява дръзко своето
право на свобода и независимост и го отстоява с кръвта
си. Стига ми да бъда горда
дори само от святото безумие
на Април 1876 г. и Септември
1923-а, макар удавено в кръв
и пожари от чужди и наши
господари. Покланям се и на
плеядата
народни
будители - ревностни
апостоли
на род и
родина.
Продължавам
пътя си.
Влизам
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Кой ще ми върне ...
в периода 1944-1989 г. За нас,
обикновените хора, непартийните, беше време на мир,
строителство, хляб и работа.
Пред един от строителните
обекти се чете лозунг „С пот
строим, с кръв ще браним“. А
до него - портрети на трудови герои. И днес ехти в ушите
ми възторженият бригадирски марш „Елате, хиляди младежи, на родната страна надежда“. Стотици млади хора
-бригадири, отдават своя доброволен, всеотдаен труд за
родината. Любовта и романтиката откриват на трудовия фронт... Поглеждам картата на България. Колко нови
шосета, проходи, жп-линии,
язовири. А край тях - про-

своя дом. Градът е притихнал
в обятията на своя спокоен
нощен сън. Очаква утрешния
ден, зареден с достатъчно
хляб и грижи на държавата
за здравето и образованието
ни. С вълнение докосвам златните години на българската
култура, когато надарени
българи - деятели на науката,
изкуството, спорта разнасят
славата на родината далеч
зад преде
лите й. Оживяват
пред погледа ми мили картини от нашите национални,
местни и битови празници с
техните засмени улици, пременени хора, музика, веселие,
хора... Доволна, че съм родена
на тая земя, че съм българка.
А за жертвите на комунизма,

сторни кооперативни блокове, разорани, засети и озеленени, огласяни от бумтежа на
трактори, от шума на селскостопанска авиация.
По тъмно, без страх, прегърнала „Историята”, влизам в

за израждането на идеята, за
превръщането й в стълбата
на Христо Смирненски, аз,
българката, не съм виновна...
И отново съм на път. Ето
го 10-и ноември 1989 година.
Възторът от новата Свобо-
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да, надеждите ми за нещо още
по-хубаво скоро са попарени.
Посреща ме разочарованието,
че влизам в период на разруха,
грабеж, корупция, организирана престъпност, контрабанда, храни - ментета за народа.
Първа грижа на самозваните
„демократи‘‘ управници е да
сменят имената на улици и
обекти, да разрушат сгради и памет
ници, напомнящи
омразния предходен период...
Има нещо ново, достойно за
внимание: полицейски операции, безработен утрешен
ден, галопиращи цени нагоре,
буренясали (довчера цъфтящи) поля, страх да замръкнеш
навън, ограбен дом, отвлечени и убити хора, разтърсващи скандали по върховете,
уронващи навън престижа на
държавата.
А каква атмосфера витае
в днешното училище? Каква е
цената на здравеопазването
ни?
С какво тогава да храня днес
самочувствието си на българка?
Рязането на ленти пред
нови магистрали не стига.
Смут, несигурност в ежедневието...Това не засяга онези,
опрени на властта, натрупали богатства (знайно как).
Утре те потеглят към чужди
и наши първокласни курорти с
луксозните си возила. Стотици млади хора също тръгват
на път - да търсят хляб извън
родината си. А тя има нужда

от тях и те тъгуват за нея,
но те не милеят за държавата. Не ги топлят Вазовите
думи: „Българин да се наричам първа радост е за мене“. Народ
разделен, без самочувствие, с
надвиснал демог
рафски срив.
Не го ли грози потенциална
опасност да бъде роб, независимо в каква форма?
Не може да възроди самочувствието ми на българка
успокоението, че сме на прав
път, че Европа ни хвали, че ни
отпуска помощи... Уморена,
преситена от „свобода и демокрация затварям страниците
на „Историята...”, търсейки
отговор на въпросите:
„Кой ще мивърне самочувствието на българка? Ще роди
ли България безкористни, национално отговорни управници и политици?“
Такава си днес,
моя Българийо,
но аз искам
още за теб да живея,
за да те обичам
и мойта синовна
отплата на теб
да обричам!
Бележка на редакцията:
Материалът е изпратен от
регион Бургас, публикува се със
съкращения и редакция. Очакваме авторът му да позвъни
на телефоните на Кураж.
Всъщност всеки читател
има право да сподели мнение,
вълнение, несъгласие, идеи за
днешния и утрешния ден на
България.
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ПЪРВИТЕ ПРАЗНИЦИ ЗА ГОДИНАТА

   

разград

Елена ЕНЕВА

Народно читилище „Напредък 1901” организира и
проведе традиционния празник, посветен на бабатаакушерка. Голяма част от
обредността на този празник в наши дни не се спазва
строго, но жените се събират, за да се повеселят и усетят силата на общността
си. В празника взехме участие и ние – жените от клуб „Детелина”. Разбира се, главна
роля изигра председателката на Общинската организация
на СИБ в Разград – Иванка Петкова.
Активно участие взеха и
други членове
на организацията и най-вече
превъп латилата се в ролята на невестата – Мариела
Богатинова.
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Любомир КУЗЕВ

ДОЛНА БАНЯ

Макар и на патерица, в деня, когато членовете на Сдружението на хората
с увреждания «Венетица» в Долна баня провеждат своята дневна седянка,
отбелязаха и празника «Баба и внуче”. За него в миналото и за отбелязването му в наши дни говори председателката инж. Светла Стоименова. Тя
не пропусна да отчете и родените през миналата година долнобанчета.
Вълнуващ и за мнозина от присъстващите неизвестен беше разказ ът й
за живота и дългогодишния акушерски занаят на нейната покойна майка - баба Веса.
И както повелява традицията на празника бе
извършен и ритуалът по
поливане.
Тази година щастието
да полеят имаха прабабата Мария Кьосева за
- второто си правнуче
Теодор и баба Йорданка Хаджигеоргиева - за
четвъртата си внучка София - Никол. Председателката връчи подаръци
за бабите и техните наследници.
А на празничната среща с красиви цветя за техните отминали именни и
рожденни дни бяха почетени членовете на клуба Лиляна Янкулова и Василка Дамянова.

велико търново

Илка БАНКОВА

Беше вторник. Ден, в който организацията на СИБ в град Велико
Търново прави своите редовни сбирки. За изненада на всички в клуба
пристигна госпожа Мария Илчева – общински съветник. След като ни
беше представена, госпожа Илчева разказа за дейността на общинските съветници. Тя сподели и какви са бъдещите планове на общината. В
залата настъпи истинско оживление. Присъстващите й зададоха много
въпроси. А изказванията бяха насочени не към лични проблеми, а към
проблемите на инфраструктурата на града в помощ на инвалидите.
Госпожа Илчева отговори на част от зададените и въпроси, а за тези,
на които не можа, обеща да потърси компетентно мнение и впоследствие да ни даде отговор.
Всички останаха много доволни и благодариха на госпожа Илчева за
вниманието към хората с увреждания.
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П

озиция

Уважаема редакция, пиша ви по повод на

една преекспонирана новина
Ето я:
Клуб на инвалида Зорница
30 октомври 2016

Осем от членовете на клуб на
инвалида „Зорница“ отпразнуваха рождените си дни. По покана
кметът на Община Велинград д-р
Костадин Коев заедно с общински
съветници Богдана Пашева, Елена
Канлиева и Камен Фурнаджиев се
присъединиха и уважиха празника им. Градоначалникът подари на
всеки един рожденик подарък с пожелание за здраве и дълголетие. В знак на признателност за
уважението с голямо вълнение му подариха торта.

Същата новина на друго място,
с друго заглавие
Кметът посети Инвалиден клуб „Зорница“
31 октомври 2016,

Осем от членовете на Клуб
на инвалида „Зорница“ отпразнуваха рождените си дни.
По покана, кметът на Община Велинград д-р Костадин
Коев, заедно с общинските
съветници Богдана Пашева,
Елена Канлиева и Камен Фурнаджиев се присъединиха и
уважиха празника им. Градоначалникът подари на всеки
един рожденик подарък с пожелание за здраве и дълголетие. В
знак на признателност за уважението с голямо вълнение му подариха торта.
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До
тук
двама
безименни
администратори преписват един от
друг (ако съдим по датата - вторият
от първия) „голямата новина“.
Третото публикуване на същичкия
текст, без капчица промяна е на
стр. 11, бр.12, декември 2016 г. на
обичаното от нас списание „Кураж“ и е
вече с трети автор... Не го познаваме,
не се е мяркал при нас, макар че във
Велинград ООИ “Зорница“ е тази,
която прави новините, касаещи
хората с увреждания и техния живот.
Питайте за това ако ще и кмета!
А горната „любопитна новина“
сигурно си е струвало да бъде
присвоявана и разнасяна. А бе,
хора! Що за новина е това! Уловена
от въздуха (никой от тези, които
са я писали и тези, които са я преписвали, не е бил на събитието).
Считате ли за нормално това - един кмет в разгара на предизборната
подготовка, затънал до гуша в задачи, да зареже всичко заради 8
рожденици, само за да ги поздрави, защото те го били поканили (ей
тъй, както се кани братовчед) и при това да си води за компания
трима общински съветници. А пък умилените от вниманието му
рожденици да вземат да му подарят торта. Каква идилия! Сякаш
не друго, ами тъкмо тези рожденици и тази торта са есенцията
на събитието, замисълът на което, впрочем, е съвсем друг...Ами
попитайте, пишещи братя! Аз съм тук и съм готова да ви информирам.
Един човек е имал интерес да окастри от смисъла една от доста
време готвена полезна среща на ръководството и многобройния
актив на ООИ“Зорница“ с кмета на общината, за да я снизи като
празнична (празна) сбирка на 8 рожденици, уважени от кмета;
други
пък не са се посвенили да запълнят информационните
си дупки с оглозганото събитие. С това подценяват
и нас,
доброволците на социалния фронт, и кмета ни – един достоен човек.
Простете за тона, ядосана съм…Подобна безтактност много ме
дразни!
Но събитието си струва и се надявам да ми позволите да разкажа за
него – такова, каквото е.
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Срещата на УС и актива на
ООИ“Зорница“ с кмета
на Община Велинград
д-р Костадин Коев
Осем дни преди изборите за
президент е втора мащабна за
организацията ни среща, откакто
е поел поста (без да смятам постоянно налагащите се делнични
контакти).Готвим я от доста време.
Нашите анкети откроиха редица
належащи нужди в живота на хората с увреждания във Велинград,
които записвахме и систематизирахме. Целта беше да представим
искания и предложения за социални услуги и действия, които да
направят живота на инвалидите
за едни по-добър, за други попоносим. Искахме да поговорим
за тези неща и да чуем какво ще
каже за това ръководещият изпълнителската власт. Решихме с УС
срещата да стане в последния
петък от месеца (в случая октомври), когато по традиция празнуваме рождени дни и целият актив
на „Зорница“ е събран в клуба, затова отправих поканата до кмета
за този ден и получих съгласието
му. Осемте рожденици щяха да
бъдат красив и отморяващ фон на
събитието. Имаше и едно забавно
обстоятелство – научихме случайно, че г-н Коев е роден същия
месец. И веднага пръкна идеята
на нашата Васка Мешкова – прекрасен човек и клубен деец, изкусна майсторка на торти, да приготви една и за високопоставения
рожденик, който ще ни гостува.

Кметът дойде с цвете за жените
и с книгата за живота на Николай
Гяуров, написана от велинградчанин – за мъжете. И ние му честитихме, като му поднесохме тортата с фойерверк, както се вижда
и от снимката. Дотук е стигнала
информираността на писалите
за събитието. А тъй като времето
беше предизборно, с кмета бяха
дошли трима негови съпартийци,
от които само един е общински
съветник – Богдана Пашева. След
шумното, весело и много приятно начало, съвсем непринудено
започна деловият контакт. Като
председател на УС и водещ срещата прочетох подготвените от
нас предложения, които бяха изслушани с подчертано внимание.
Малко
за
предложенията.
От години първата ни грижа е да
изведем хората с тежки хронични увреждания (а те са много) от
„доживотния домашен арест“, на
който са обречени, само защото
до тях не стигат специализирани
подобрения на бита им и удобни
мобилни средства. Искаме конкретно Общината да осигури специализиран превоз, който да
е на разположение на инвалидите за участието им в клубните
дейности, в общоградски събития, в културния живот, до болнични заведения за процедури,
изследвания и лечение и т.н. До-
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бавихме към това искането си за
промени в градския транспорт.
Хората с двигателни проблеми не
могат да го ползват поради неадаптираните автобуси, които
са с високи подове и стъпала,
а от 2005 година във Велинград
няма каквито и да било преференции за хората с увреждания.
Предлагаме още във Велинград
да се основе Център за домашна
грижа с екип от медицинско лице,
социален работник и домашни
помощници за предоставяне на
здравни, битови и социални услуги в дома на самотни възрастни,
хронично болни и с тежки трайни увреждания хора. Липсата на
такава услуга е един наболял
и изстрадан проблем, довел до
тежки усложнения много хора.
В стратегически аспект считаме за
необходимо да се помисли за изграждане на комплексна съвременна база за социалните услуги в общината според реалния
брой и особеностите на ползвателите (във велинградската община
са над 3000): клубна база със зала,
информационно-консултантски
център с фитнес зала и салон,
оборудван с най-съвременни уреди за раздвижване и механотерапия, басейн. Всичко на едно място.
Засега от такава услуга се ползват
частично само 30 човека в Дневния център за хора с увреждания.
Търсим възможност за надомна работа, за да могат физически ощетените хора да осмислят
дните си и да бъдат полезни за
себе си и близките си. Попитахме
кмета - не би ли могло във Велин-

град да се основе специализирано предприятие за инвалиди?
Търсим подкрепа за осигуряване
на подходяща работа за инвалидите в трудоспособна възраст. И
още, и още… Говорихме за конкретни хора и конкретни случаи.
Настояхме, както това ставаше и
преди, исканията и предложенията ни да залегнат в годишните програми и стратегията за
развитие на социалните услуги във Велинградската община.
Нека да кажа за ответната реакция, която беше много обнадеждаваща – чисто човешка
съпричастност, пълно разбиране, съгласие с предложенията ни,
готовност общината да направи
възможно осъществяването им,
кратък анализ на възможностите
сега и след години и опит за подреждане на задачите във времето. С уверението: трябва да стане
– не всичко наведнъж, разбира се;
на тези хора трябва да се помага
да подобрят живота си, ще правим
всичко, каквото трябва за това.
Ето такъв беше замисълът на
тази среща. И се получи. Ще кажа,
че още първата година от кметския мандат властта се обърна
към нас с човешко лице. Дано
това да е същността и да постигнем заедно повече добро за хората с увреждания във Велинград и изобщо за велинградчани.
А що се отнася до празника на
рождениците ни, след срещата
той продължи и беше прекрасен.

С уважение Катя СЛавова,
председател на ООИ“Зорница“,
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Ю

билеи

ВЪЛНУВАЩ И НЕЗАБРАВИМ ПРАЗНИК
На 13.12.2016 година за членовете на организацията
на СИБ „Здравец“ в Батак беше организиран един
прекрасен празник, на който отбелязахме отминалия
вече трети декември, наближаващите Коледни и
Новогодишни празници и четвъртвековния юбилей
от създаването на нашата организация.
Гости на това прекрасно тържество бяха Теодора
Пейчинова-Директор на историческия музей в
Батак, Иванка Станкова - музеен педагог,
Дафинка Янева - Директор на ОДЗ “Катя Ванчева“,
Невена Кавлакова - Директор на ПГГСД „Стефан Божков“,
служители на читалище „4-ти май“, Кирил Анов - Председател на
РО на СИБ -Пазарджик, Петя Маринова - координатор за региона,
председатели на ОО и дружества от регион Пазарджик и много
наши приятели и партньори.
Всички гости бяха посрещнати с питка и сладки от жени, облечени
в баташка носия. Празникът беше открит от председателя на организацията София Пищронева. Тя покани децата от ОДЗ „Катя Ванчева“ да
поздравят всички присъстващи. И после разказа накратко за живота и
дейността на организацията, а нашите приятел от ПГГСД презентираха
словото й със снимки.
Г-жа Пищронева благодари на всички, които са
допринесли за съществуването на организация
„Здравец” в Община Батак,
на читалището, на Историческия музей, откъдето
имаше и поздравителен
адрес, на децата от училищата на територията на
общината, на горските стопанства и много други институции.
Програмата в този ден беше разнообразна и продължи няколко часа.
Участваха група за фолклорни песни „Здравец“, Васка Тенчева, която е
член на организациятга и е издала няколко стихосбирки, се представи със свои творби. Цветана Газинчева, която е наш приятел, поздрави
присъстващите със стихотворения за Коледа. Синът на Петя и Димитър
Станкови, който завърши училището в Широка Лъка, изсвири на кабагайда родопски песни, а Радка Грудева от с.Фотиново с нейната песен
насити още родопския дух в залата. Г-жа Павлова, учител от училище
„Отец Паисий“, допринесе за коледното настроение в залата – подготвила беше презентация за коледните празници и ритуалите, от различ-
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ни краища на нашата родина. Г-жа Стойчева пък поздрави всички със
стихове, посветени на нашите мероприятия.
За всички присъстващи имаше подготвен подарък, който да му напомня за този специален ден.
А за да бъде празникът още по-тържествен, имаше и две огромни
торти. Шампанското повдигна празничното настроение.
А програмата завърши с участието на танцова формация „БИС” към
читалището - тя изправи всички на крака. Аплодисментите бяха безкрайни, хората бяха щастливи от това, което бяхме подготвили за тях
в този ден...

Чрез списание „Кураж“‘ поздравяваме всички членове на
ОО на СИБ „3дравец“ в Батак, нашите семейства и нашите
приятели, които са до нас във всеки един момент от живота
и им пожелаваме да бъдат живи и здрави! Нека 2017 година
да бъде мирна и плодородна за всички хора на земята!
Иванка Станкова - музеен педагог и Наш приятел
Имах удоволствието и
честта да присъствам на празничния 25-годишен юбилей на
организацията на СИБ „Здравец“Батак. Имаше и други поводи за
празнуване, за «разходка в миналото», за равносметка на един
достоен труд. И нито дума за трудностите и проблемите. Защото те,
хората, с различна степен на увреждане, независимо какво е
то, знаят как да се борят и не
искат много - доволни са и на
малкото: мил жест, добра дума,
приятелско рамо...
И всички ние, които присъствахме на празника, се убедихме
в това. Посрещат ни жени, усмихнати и пременени с новите народни носии, ушити специално
за празника. Усмихната и видимо
развълнувана е и председателката София Пищронева, която е
ръководител на цялостната дейност на клуба и основен органи-

затор на това мило тържество.
Скромна,честна,всеотдайна, една
от всички, които се борят за подобър живот, защитавайки социалните интереси на хората с увреждания. Благодарение на нея
и на всички, които я подкрепят в
дейността й, юбилеят се превърна в празник на духа, ентусиазма
и волята за живот, в празник на
приятелството, съпричастността
и добротата. Направиха го те - хората с увреждания и техните приятели.
Честит юбилей, приятели от
от организация „Здравец“- Батак! Пожелавам Ви да имате
силата и смелостта и през следващите години да защитавате правата си на равностойни
граждани на нашата страна. Да
запазите непреклонен духа си,
да сте здрави, весели, засмени
и от Бог благословени!
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Л

ичности

Дали Ние сами си слагаме рамки
на работа и поведение?
Изборът ми на
много
специална
личност за интервю не беше никак
случаен. Искам да
срещна читателите с човек от найвисоко качество...
През септември
2016 г. в Плевен се
състоя Делегатско
събрание на Регионалната организация на СИБ, на
което за неин председател бе избрана
г-жа Николинка Димитрова.

Румен ПЕТКОВ
Николинка Димитрова е завършила икономически техникум и
повече от 20 години работи като
счетоводител, последните 14 от
които - в ОББ Плевен. От 2001г.
започва работа като организатор в клуб за хора с увреждания
в ж.к. „Дружба“, а от 2002 г. - на
ул. “Гренадирска”34Б.Това я мотивира да се преквалифицира и
завършва Социални дейности в
СУ „Св. Климент Охридски” и след
дипломирането си е Магистър по
социални дейности.
В продължение на много години тя се отдава на работа за добруването на хората с увреждания

и по-специално - в структурата
на СИБ - в Плевен. Била е в ръководството на СИБ на територията
на общината и региона. Можем
спокойно да кажем, че именно
Николинка Димитрова е един от
хората, които зададоха стандартите и темпото на работа в тази
организация, в съдържанието на
дейността й. Това всички членове
и активисти в СИБ-Плевен, повече
или по-малко го имат за пример и
го следват като стандарт. Николинка участва активно и в обществения живот, в самодейността.
Прекрасна съпруга, майка и баба,
един всеотдаен и обичан от много
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хора човек - това е тя.
Тъй като Николинка ми е много
близка, ще си позволя да разговарям с нея в неофициална форма:
- Ще започна с един тривиален въпрос, който взех и за
мото на нашия разговор. Дали
“Ние сами си слагаме рамки на
работа и поведение”?
- Да, но според мен човек трябва реално да преценява конкретните условия, защото винаги има
обстоятелства, с които трябва да
се съобрази, определяйки собствените си рамки.
- Познават те почти всички
инвалиди в общината и региона. Откога ти си свързана с тези
хора и работиш за тях?
- Вярно е, че с много хора с увреждания сме се срещали, с много сме се чували по телефон. Аз самата съм една от
тях в резултат на вродено
заболяване и това ми дава
възможност да съм много
наясно с проблемите. Член
съм на СИБ от 1995 г., когато работех в ОББ и това ми
даде възможност да се запозная с хората и да се присъединя към тях.
- Тези хора са много
кадърни, със значителен
потенциал и в една умна
държава такова истинско
богатство трябва да бъде използвано пълноценно. Дали в
действителност това е така?
- За съжаление много бавно и
трудно се променят нагласите в
обществото. Все още на хората с
увреждания се гледа повече като

на пасивни потребители, нуждаещи се предимно от медицински
грижи, отколкото на хора с потенциал и възможности в различни
области.
- Мисилиш ли, че хората с
увреждания са достатъчно ангажирани и активни във вземането на решения по въпроси,
които се отнасят до тях?
- Категорично НЕ! Обикновено
решенията се вземат от чиновници, за да се отчете някаква дейност, а не да се постигне реален
ефект за нуждаещите се.
- Като неправителствена организация отстоява ли СИБ интересите на инвалидите пред
държавните, обществените и
другите органи и организации
в страната и чужбина?

- СИБ е създаден в София на 14
декември 1989 г. като неправителствена организация, която представлява и отстоява интересите
на инвалидите пред държавните,
обществените и другите органи и
организации в страната и чужби-

16
áðîé 2
февруари 2017

Дали Ние сами си слагаме рамки
на. От 2001 година СИБ е асоцииран член на Европейския форум
на хората с увреждания, който
е официално признат партньор
на Европейската комисия и на
Европейския парламент по проблемите на хората с увреждания.
Това обаче все още не означава,
че СИБ не среща трудности в по-

стигане на целите си.
- Работи ли по подходящ начин и своевременно за изявите
на хората с увреждания в общините?
- Да, защото е много важно да
се популяризират постиженията
и добрите практики на хората с
увреждания за промяна на нагласите, за които вече стана дума. Ето
защо аз ще продължавам да търся
контакти и съдействието на медиите.
- Мислиш ли да променяш
нещо в работата на Регионалната организация СИБ-Плевен?
- Без да омаловажавам досегашната дейност в структурата

ни, мисля да обърна повече внимание на екипната работа.
- Достатъчни ли са действащите програми за рехабилитация на всички групи хора с
увреждания и какво би предложила в повече?
- В момента работят програми
за трудова заетост и трудова рехабилитация, социално подпомагане и хуманитарни дейности,
образование и възпитание, за
преодоляване на транспортни и
архитектурни бариери, за социални контакти, интеграция чрез изкуство, култура, спорт и туризъм.
Мисля, че са обхванати достатъчно разнородни дейности, но тъй
като в голямата си част се реализират съвместно със съответни
лицензирани и оторизирани институции, бих казала, че е необходима по-добра координация помежду им.
- Достатъчно ли е адаптирана
архитектурната среда в региона за хората с увреждания и
какво още може да се направи?
- Някои неща в тази посока са
доста успешни, но има още какво
да се желае. А то е просто да се
спазват изискванията на нормативната уредба по проблема.
- Мислиш ли по въпроса за
работа сред обществото за преодоляване на негативното му
отношение към хората с увреждания.
- За мен това е кауза. В нейна
полза смятам, че е важно да се
популяризират постиженията и
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успехите на хората с увреждания,
а не техните дефицити. Да се показва на обществото, че ресурсите, насочвани към тези хора, не
потъват, а дават резултат.
- Какво ще направиш за подобряване на връзките на нашата
регионална организация със
сродните й и за интеграцията на хората с увреждания?
- Между сродните
организации
трябва да се поддържат
контакти
по-скоро
за обмяна на опит и
споделяне на добри
практики, а интеграцията трябва да се
осъществява с други
обществени групи. В
противен случай ще
се капсулираме и ще
изпаднем в изолация,
което само ще ни навреди.
- Бих ти предложил да създадете
във всички организации Клубове по
интереси, както е в

някои от съществуващите. Какво ще кажеш за това?
- Би било добре, но това изисква съответната материална база
с каквато на този етап не разполагаме.
- Получавате ли достатъчно
съдействие и насоки за работа
с хората от централното ръководство на СИБ?
- Да. Получаваме своевременна
информация и методически указания както за съответните дейности на СИБ, така също и по конкретно възникнали казуси.
- Какво самата ти би си пожелала за твоята бъдеща работа?
- Пожелавам си преди всичко
да не се сблъсквам със сериозни
здравословни проблеми както за
мен самата, така и за
близки, колеги и приятели и да съм в екип
с коректни и толерантни хора, каквато
се старая да съм и аз.
Какво първо правя?
Оглеждам се добре,
за да се ориентирам
в обстановката и „да
стъпя здраво на земята“, разчитам на взаимно уважение – залог за
успешна работа.
- Пожелавам ти
много здраве, борбеност, успешна бъдеща
работа като ръководител и да продължаваш да поддържаш
неугасваща
своята
любов към хората с
увреждания!
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І. Социални параметри през 2017 г. в цифри:
- минимална работна заплата 460 лв;
- социална пенсия за старост – 118,14 лв;
- максимална пенсия – 910 лв;
- линия за бедност - 314 лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2017 г. е 2,4 %;
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 340 лв;
- месечна добавка за деца при доход на член от семейството до
400 лв;
за 1 дете – 37 лв.
за 2 деца – 85 лв.
за 3 деца – 130 лв
за четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в
семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
- месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
- еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва:
1. за първо дете – 250 лв.; 2. за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете
– 300 лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни
увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст
е 100 лв.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания
по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930
лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450
лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на
увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350
лв.
Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато
отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до
завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна
възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че
детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по
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чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и
приемните семейства, независимо от доходите им, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д
от Закона за семейни помощи за деца, месечни помощи за деца с трайни
увреждания по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца и месечни
добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от
Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратяват от 1 януари
2017 г. На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати
месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, дирекции
„Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат месечната помощ
по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца в съответствие с размерите,
определени в чл. 61, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за
който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не
подават нови заявления-декларации.
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г.; стаж – 35 г и 4 м;
- мъже – възраст 64 г.; стаж – 38 г. и 4 м.
II. Осигурителни финансови рамки определени със Закона за
бюджета на ДОО:
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
до 5400 лв. - 460 лв;
до 6500 лв. – 500 лв;
до 7500 лв. – 550 лв;
след 7500 лв – 600 лв.
Осигурителен доход за регистрирани земеделските стопани и
тютюнопроизводители
- минимален – 300 лв;
- максимален – 2600 лв.
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:
от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. – 161,38 лв;
от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. – 165,25 лв;
Максимален месечен размер на осигурителен доход – 2600 лв;
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 7,20 лв.
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Публикуваме със съкращения интервюто
на Ема Иванова с
д-р Боряна Холевич –

Председател на ТЕЛК към V-та градска болница,
в което са разработени

актуални въпроси за медицинската експертиза,

по които ръководството на СИБ има идентично или
сходно мнение, изразявано по конкретни поводи
пред заинтересованите инстанции:

По официални данни в България 8 % от населението са хора
с увреждания, докато в Европейския съюз делът им е 16.7 %. Всичко това говори за манипулация на
статистическите данни и тяхното
целево нагласяване спрямо финансовите възможности на НОИ,
което е практически невъзможно.
Броят на хората с увреждания е
функция от социалния и здравния статус на населението, от демографските характеристики, от
бедността, от екстремалните явления в бита, транспорта, труда,
междуличностните отношения,
престъпността и др.
Сдружението на лекарите от
ТЕЛК-София е дало ясни предписания за реформата в ТЕЛК и
НЕЛК, които са важни за пенсионната система, за пазара на труда и
здравеопазването. Основното е
промяна в действащата Наредба
за експертиза на работоспособността. В нея са включени освен
всички сериозни увреждания, водещи до инвалидизиране, а също
така и много болестни състояния,
като пиелонефрит (бъбречнокаменна болест), които протичат с

продължителни ремисии и практически човек може да ползва
болничен лист в период на обостряне, а през останалото време
да е напълно работоспособен. В
момента в Наредбата има заболявания, които практически не водят до инвалидизиране и трябва
да бъдат махнати.
Друг проблем са сроковете на
инвалидизиране. Трябва да има
възможност за пожизнен срок за
инвалидизиране при прогресиращи заболявания и даване на
съкратен срок – например, посттравматични състояния, когато се
очаква пълно оздравяване до 6
месеца или година. Друг проблем
е периодът за освидетелстване на
лицето. Сега има 3-месечен препоръчителен срок, който отчасти
се спазва от ТЕЛК, но никога от
НЕЛК. Затова пациентите чакат
1 –1.5 години за освидетелстване. В този период или не получават нищо или вземат минимална
(социална) пенсия. Следователно НЕЛК също трябва да спазва
задължителния 3-месечен срок.
Предложили сме лекарите от
НОИ, които проверяват реше-
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нията на ТЕЛК, да участват в заседанията на ТЕЛК. Това би било
по-обективно и би съкратило
процедурата. Сега се случва следното: от НОИ обжалват решението на ТЕЛК, определил например 50 % инвалидност и тъй като
състоянието на пациента се променя в зависимост от лечението,
процентът може да падне на 48-49
%. На лекарите от ТЕЛК се съставя
административен акт и по закон
те изплащат получените през този
период пенсии от лицето. Това
води до умишлено занижаване на
проценти инвалидност от лекарите в ТЕЛК.
Социалното
министерство
предложи “Основни насоки за реформи в експертизата на работоспособността”. В документа има
две основни неща, с които нито
лекарите, нито пациентите сме
съгласни. Едното е отнемане на
инвалидните пенсии на хората с
увреждания, които работят. Това е
противоконституционно – всеки
български гражданин има право
на труд и на обществено осигуряване при трудова злополука. Не
сме съгласни и с предложението,
след като минат през лекарска
комисия пациентите да се явяват
на втора – социална комисия (с
представители на НОИ, АСП и др.),
включваща немедицински лица и
един лекар по трудова медицина,
които да проверяват решенията на ТЕЛК. Как те ще се изказват
по медицинска документация и
може да искат допълнителни изследвания? Кой ще ги плаща, след
като не са назначени от лекар

– скенерът е 200 лв., ядреномагнитен резонанс – 300 лв.? Ако е
необходим независим контролен
орган, предлагаме това да са лекарите от медицинските картотеки за експертни досиета, които са
със старши опит в експертизата.
Всички неуредици в системата се приписват на лекарите от
ТЕЛК. Ние работим с нормативни
актове и Наредба за експертиза
на работоспособността и нямаме
право да ги нарушаваме. При тяхното несъвършенство естествено
ще има и много несъвършенства
в експертизата. Затова трябва да
се промени Наредбата за експертиза. Абсолютно необходимо е
отделна наредба за вид и степен
на увреждане при децата, която
в момента изобщо не съществува. Децата се приравняват към
възрастните, а това не е правилно.
При малките заболяванията протичат по различен начин, различна е прогнозата. Например инсулино-зависимият захарен диабет
в детска възраст е с много повече
усложнения и по-лоша прогноза
от този при възрастните.
Темата за корупцията често се
хвърля в пространството и й се
придава огромно значение. Вероятно има такова нещо. Корупция
има на всички нива – трудно е да
стане само на едно ниво. Трябва
да се намери механизъм това да
бъде прекратено. Решението е да
бъде въведена единна електронна система за нуждите на ТЕЛК
и НЕЛК, която да представлява
електронно досие на пациента. В
нея ще бъде вписана цялата ин-
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актуални въпроси за медицинската експертиза
формация от първото освидетелстване на човека до края на живота му – всички прегледи, престои
в болница и т.н.. Така няма да има
как, ако 3 години не сте стъпвали
при лекар, преди явяване на ТЕЛК
да извадите 5 документа, че сте
много болен. Такава единна електронна система е създадена още
през 2011 г. но не е въведена по
административни причини. Това
би прекратило 99 % от корупцията.
Сега след обжалване от комисиите на НОИ се намалява процентът загубена работоспособност или се отнема правото за
чужда помощ при някои заболявания, например алцхаймер. Заради административните актове
колегите масово се принуждават
да намаляват процентите. Затова настояваме лекарите на НОИ
да присъстват на заседанията на
ТЕЛК на ротационен принцип, а
не да обжалват експертни решения само по документи.
При някои заболявания найвисоки са процентите през
първите 5 години, когато след
оперативна намеса се прилага химио- и лъче-терапия, след което

заболяването е в ремисия или се
усложнява. При ремисия процентите загубена работоспособност
падат до 50 %.
При пенсионерите и децата не
се определя загубена работоспособност, а само вид и степен на
увреждане. Това е друга голяма
заблуда, битуваща в публичното
пространство. От 2000 г. до януари 2015 г. съществуваше инвалидна добавка към пенсията при
хора с над 71 % увреждане, с размер 25 – 30 лв. След януари 2015
г. тази добавка беше замразена за
хората с увреждания, получени
преди тази дата, а за хората с нови
експертни решения изплащане на
такава добавка беше прекратено.
Поради тази причина през ТЕЛК
вече рядко минават възрастни
хора.
(Б.Р. – тази добавка по размер
е 25 % от социалната пенсия
през 2000 година и с нея се спекулира от политици, експерти
и ръководители на социални
ведомства, като я причисляват
към инвалидните пенсии, с цел
да покажат тенденциозно голям брой на инвалидите и инвалидните пенсии у нас).

Шофьорски курс категория „В“ за хора с увредени
горни и долни крайници – в удобно време. Обучението
е на кола Ауди с автоматични скорости.
Цената за курса е 600 лв.
– на две вноски.
За повече информация
на тел. 0876 890 879 или 02/ 8340249 София
Стефан ИВАНОВ
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„Колев и Колев” –
българската компания
от нов тип за производство на
детски ортопедични обувки
„Колев и Колев” ООД е компания, която от 1996г. се занимава с производство на бебешки и детски обувки. От 2014 г. започва производство
и на детски ортопедични обувки. Решението идва след проучване на
пазара и множество родителски запитвания за изработка на единични чифтове за деца със специфични ортопедични потребности. Към
момента фирмата има изградена мрежа от приемни в собствената си
магазинна верига, което дава възможност в повечето големи градове
служителите да вземат на място мерки на децата, нуждаещи се от ортопедични обувки.
Веднага след възникването на идеята за разработка и производство
на такъв тип изделие ръководството но „Колев и Колев” влиза в контакт
с германски експерт с дългогодишен опит в този бранш, който на място, в България, обучава персонала и предава ноу-хау за управление на
бизнес процесите.
Като компания, в чиято бизнес-концепция е заложено да произвежда модерни, красиви и комфортни ортопедични обувки, които да са
съобразени с последните технологии в бранша и да бъдат предпочитани от потребителите със специфични нужди, тя решава да инвестира
728 531 лв. в техника за производство на индивидуални ортопедични
обувки за деца. Част от тези средства (415 466.35 лв.) представляват
безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”. В
тази връзка неотдавна дружеството
закупи 12 броя 3D скенери – 10 за
търговските обекти и два за производството, със специфичен софтуер, както и машина за производство
на ортопедични стелки. С помощта на скенерите, които ще бъдат пуснати в експлоатация до броени дни, ръчното вземане на мерки ще бъде
автоматизирано и компютъризирано.
Файлът с информация за всяка индивидуално взета мярка ще се изпраща в сървъра във фабриката и данните автоматично ще се превръщат във файл за ортопедична стелка, след това с голяма точност може
да бъде изработена специална обувка, съобразена максимално с предписанията на лекаря и нуждите на пациента. Наред с това ще се съкра-
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„Колев

и Колев”...

ти времето, което отнема вземането на индивидуална мярка. Процесът
ще гарантира по-голяма прецизност и още повече комфорт на всеки
потребител с индивидуални ортопедични потребности, като ще бъде
избегнат занаятчийският принцип при изработването, който следват
повечето от малкото на брой конкурентни на „Колев и Колев” фирми.
Наред с това многократно ще се увеличи производственият капацитет
на компанията, ще се намали количеството на производствени отпадъци, което освен до подобряване на екологичната среда, ще доведе и до
снижаване на себестойността на продукта. Не на последно място следва да бъде споменато, че като резултат от внедряването на гореописаните модерни технологии ще бъде съкратен срокът за изработване
на индивидуалните поръчки с цел в най-голяма степен да бъдат задоволени нуждите на потребителите със специфчна ортопедична грижа.
За повече информация можете да посетите официалния сайт:

www.ortokk.com

или да се обадите на телефон: 02/958 9509 и 0882/415 394.

ПРОЕКТЪТ «RECAR» - възможности
за обучение и работа
В рамките на Европейската програма ERASMUS+ през септември
2014 година стартира проектът
„RECAR” , чиято цел е да се издаде сборник с казуси в помощ на
кариерни консултанти на хора с
увреждания. В проекта участват
организации от Франция, Италия,
Полша, Испания, Швеция и България. Организацията от българска
страна е Сдружение ДИА-СПОРТ.
С този проект се цели повишаване ефективността на кариерното консултиране, което се предлага на хората с увреждания чрез
разработване на:
СБОРНИК С КАЗУСИ, в който са
застъпени въпроси като: има ли

разпознаваеми, „обобщени” предизвикателства в подкрепа на
хората с увреждания; кои са бариерите на пазара на труда и в
образованието и обучението; има
ли стратегии, които изглеждат поефективни и компетентни, които
са полезни; как можем по-добре
да мотивираме и подпомагаме
хората с увреждания.
РЪКОВОДСТВО за използване
на сборника с казуси, адресирано
към обучители на кариерни консултанати;
РЪКОВОДСТВО за използване
на сборника с казуси за самоподготовка на кариерни консултанти;
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ за обучите-
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ли на кариерни консултанти и за
самоподготовка на кариерни консултанти;
МЕТОДОЛОГИЯ за провеждане
на онлайн обучения.
Ръководството на ДИА-СПОРТ
проведе семинар за детайлно
представяне на разработените
материали, запознаване с начина
на работа на онлайн-платформата, представяне на резултатите от
проведените обучения през пролетта на 2016 г. с участието на служители от Агенцията по заетостта

и Бюра по труда от цялата страна.
Обсъдени бяха и възможностите
за последващо ползване на горепосочените продукти, когато и
сборникът ще бъде достъпен онлайн.
За повече информация
можете да се обърнете
към Татяна Величкова
на тел. 0888896510; 02/8506024
www.dia-sport.org e-mail:
diasport.association@gmail.com

1000 София, бул. „Фритьоф Нансен” 11
До НДК, Първа градска болница и Френската гимназия
Тел./факс 02/981 68 40, 981-56 28
GSM 0888-920-942, 0887-979-363
info@zelena.info http: www.zelena.info
Продава се автомобил Renault Kangoo 1.6, 2007г., цена: 6300
лв. Автомобилът е предназначен за превоз на хора с увреждания. Внос от Швейцария с платено мито, пълна сервизна история, 4 броя летни гуми, смяна на собственост с фактура.
За повече подробности:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv
=11484495424707605&slink=18ugmk
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АРТ-СЕДЯНКА

Една поетесa с непобедим дух
Тя, новата ми
приятелка, поетесата
Елда Живкова, член
на организацията
на СИБ във Велико
Търново, гостува за
пръв път в нашия
клуб „Здравец“ в село
Шереметя. С нея бяхме
участници в празника на поезията и прозата в село Самоводене.
Представихме се отлично и получихме награди.  Другият ни
гост бе председателката на ОО на БЧК- Велико Търново г-жа
Румяна Христова. Тя дойде да се запознае с всички хора, които,
макар и със своето мъничко левче, помагат на БЧК, а нашата
организация, на която съм председател, е на второ място по
инициативи в града.
   В клуба Елда Живкова ни представи четвъртата си стихосбирка
,,Надежда‘‘. В уводната част на стихосбирката тя пише:
„Живея все още с надежда и вяра за по-светли дни в
бъдеще, изпълненени с положителни емоции, които да
ме зареждат с плам и вдъхновение, така необходими за
моята муза”.
Уморих се да бъда почтена,
Уморих се да бъда добра!
В този свят на лъжи съм родена,
Уморих се да бъда сама!‘‘
Колко тъга и истини крият тези стихчета?! Или:
Какво ли търся в този век –
пропит с алчност, злоба, мъст?
Останеш ли докрай човек
те смачкват или сочат с пръст!
Как добре е отразила днешната действителност, нали!
А ето я и днешната Елда:
Сама съм от дете в мечтите
сама в нощите и дните,
сама съм в тъга и радост,
сама в младост и в старост.
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А малкото й приятели все я питат:
Защо все ходиш с наведена глава?
Нима е мъртва вече твоята душа?
Но надеждата за по-добро бъдеще я крепи и това е отразено в
стихотворението „Надежда“:
Върни се, мое лято, със усмивката чудата!
Върни надеждата, че ще промениш съдбата,
че с пълни шепи ще взема от живота.
Че ще платя на своята душа сирота!
И стига съм живяла все за тез около мен –
за себе си желая да живея всеки ден!
Ето какво ни прочете Елда накрая:
В живота ветрове в мен вилняха –
душата като стрък да скършат – не успяха!
В живота зими в мен студа таяха –
душата ми на лед да стане – не успяха!
В живота клади буйни в мен горяха –
душата в пепел да превърнат не успяха!
И оцелях – сред ветрове, огньове, зима –
с вяра и любов в душата, мен ме има!!!
Да, има я
сред нас инж.
Елда Живкова,  
скромна, с
чиста, октровена
душа - като на
дете. Искрено
се зарадва
на малката
почерпка, която
предложихме на
присъстващите, на
пъстрите букети
и красивата
фруктиера, пълна
с бонбони, която
лично й подарих. Тя се почувствува в кръга на истински приятели,
които си купиха стихосбирката й. Пожелахме си нови срещи!

Текст и снимки Цанка ОДАЖИЙСКА
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Здравейте приятели от
сп.»Кураж», ние от ОО
на СИБ - Петрич искаме да Ви представим
най-силното
стихотворение на
нашия член Александър Маргаритов,
посветено на майка
му.

Ю. Иванова - технически
сътрудник към ОО на
СИБ - Петрич

ЖИВА ВОДА

Искам да ти кажа
най-хубавата дума,
по-нежна
от младия лист
на трепетликата,
по-свежа от мириса
на жасмин,
по-мила
от камъчетата
на речното дъно,
които написаха
твоето име на пясъка.
Търся те между
всички погледи,
между всички думи
и жестове,
между пластовете лъчи
през прозореца,
между всички капки
на свежия
пролетен дъжд.
Търся те като жива
вода, МАМО!

На
15
декември
2016 г. в салона на
читалище
«Славянска беседа» читалището на слепите «Луи
Брайл»
отбеляза
120-годишнината от
рождението на акад.
Петко Стайнов.

Слово за неговия живот и дело произнесе почетният член на читалището – неговият син арх.
Стефан Стайнов.
В програмата участваха
ученици от Националната музикална гимназия
„Любомир Пипков“ и
дамски хор от читалище
„Славянска беседа“.
Петко Стайнов е първият Председател на читалище „Луи Брайл“ от
1928 г. до 1943 г., почетен
Председател на Съюза на
слепите в България – 1971.
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НА РИБА
Татко беше нагазил в реката и
блъскаше с токмак из водата, а
вуйчо изкусно хвърляше мрежата, която падаше разпростряна из водата. При всяко изтегляне на мрежата той изсипваше
пред нас цели шепи рибки,
които ние събирахме в котлето,
а съвсем дребните хвърляхме
отново във водата.
- Хайде расти, рибке, да порастеш - догодина ще те хванем,
- викаше вуйчо и се смееше с
глас.
До обяд наловихме пълно котле
с риба. Вуйчо взе котлето, извади оттам две рибки и ги хвърли
върху жарта. Горките рибки заскачаха в огъня, падаха пак на
въглените, горяха и изпущаха
някакво странно шипене, като
сподавен писък…
Аз гледах изтръпнал цял и попитах неволно: «Дядо, защо така
правят рибките?»
- Карат се- отвърна полека дядо.
- Карат ли се? Ами защо се карат?
Дядо ми помълча и после
продължи полека:
- Имало - почна той - имало
едно време рибки, братче и сестриче, които много се обичали.
Веднъж рибар хванал рибките
и ги хвърлил на огъня, като ей
тези. Рибките горели.
- Теб не те боли - казвала едната
на другата - ти се преструваш;
ти си приятелка с рибаря и ме

На 18.02. 2017 г. се навършват
70 г. от смъртта на Георги
Михов Райчев – български
писател и драматург, а
през декември тази година
ше се навършат 135 години
от неговото рождение.
(1882–1947). За
съжаление този
наш творец
не е сред найизвестните,
но има богато
и интересно
творчество
- приказки,
разкази, повести, легенди,
поезия - потърсете ги,
прочетете ги!
измами да ме хване той…
- На, ти не гориш - отвърнала
другата, ти си приятелка на рибаря, под тебе няма огън…
Дядото помълча, погледна ни и
довърши:
- Така думали рибките, додето и
двете изгорели. Оттогава останала и поговорката - две рибки
на един огън горят и една на
друга си не вярват… Така са и
хората.
Уви, тогава аз бях малък и не
разбрах истинския смисъл на
думите му, но сега, колчем видя
как хората се карат, завиждат
си и всеки мисли, че съседът
му е добре, а само нему е зле,
спомням си приказката за двете
рибки и виждам колко са били
прави думите на стареца.
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ЧИТАЛИЩНИТЕ
ВРАТИ –
РАЗТВОРЕНИ ЗА
ИНВАЛИДИТЕ
Социализацията и активното
осмисляне на свободното време
на хората с увреждания е една
от основните цели и в работата
на Настоятелството, на щатните
читалищни работници и на членовете на Народно читалище “Св.
Св.Кирил и Методий”1924 в столичния квартал Красна поляна.
Както е известно, в процеса на
“Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора
с увреждния”, дотиращ орган е
Агенцията за хората с увреждания към Министерството на труда
и социалната политика. Тя стимулира редица проекти за достъпна
архитектурна среда у нас.
Финансираният от АХУ проект
за читалището на Светите братя
в Красна поляна e за “Доставка
и монтаж на стълбищна плтформа за хора с увреждния, модел
СЛИМ”. Наред с това, читлищните
дейци, начело с неуморния Томи
Йовчев – секретар или изп. директор на читалището, адаптира
и санитрен възел за лицата в неравностойно положение, които
посещават читалищните инициативи.
Читалището в Красна поляна
вече има опит в съвместната работа със Съюза на инвалидите в

Георги Драмбозов

България и Фонда за рзвитие и
социална интеграция по интересни проекти за устойчиво рзвитие
на фолклорни състави за хора в
нервностойно положение, в разкриване на работно място за инвалид първа група, в утвърждаването на певчески и танцови трупи
от хора с увреждания. Новото в
този случай е и това, че придобивката “платформа за инвалиди”
осигурява достъп и за лица, които не са освидетелствани, но имат
определени проблеми с опорнодвигателния апарат. Това са хора
на 70-80-годишна възраст, които
ежеседмечно идват на втория
етаж на читалището за провеждане на концерти и забави за хората
от третата възраст. Те не са само
от Красна поляна, а от всички краища на нашата столица. Самият
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оркестър и певците
от състава на маестро
Борис Пелих, който ги
събира от години, се
състои от таланти в напреднала житейска и
творческа възраст.
Нека честитим новата придобивка и на читалището, и на хората с
увреждания!

Снимки
Томи Йовчев
IN MEMORIAM
Минаха три месеца, откакто ни напусна нашият
сътрудник и приятел професор Тодор Михайлов.
Дали там, отвъд, се е помирила душата му с неправдите в света на живите...
Призванието на Тодор - или Тошко, както му казвахме ние - беше да открива нерешените проблеми,
злоупотребите, неправдите и със силата на журналистическото си
перо да се бори с тях. И успяваше! Защото имаше широка обща култура, защото беше професор по икономика, защото и журналистиката беше в кръвта му. И защото беше истински човек.
Не спираше да се бори и за награди за своите колеги по професия и
по съдба – съдбата го бе наредила и сред хората с увреждания... Като
председател на дружеството към Съюза на българските журналисти
той не се умори да поставя проблемите на възрастните и инвалидизираните журналисти пред ръководството на Съюза, извоюва заслужени награди за много от тях – ордени, затно перо, грамоти ...Удвои
и утрои състава на дружеството и осмисли неговата дейност с изследвания по различни проблеми, които постави пред съответните
висшестоящи институции. Превърна членуващите в дружеството на
СБЖ в истински приятелски кръг, който е твърдо решен да продължи дейността си с неговия ентусиазъм.
Читателите на Кураж познават перото му. За съжаление последната му битка в името на хората с увреждания остана недовършена,
макар че проблемът, с който г-н Михайлов се захвана, беше предоставен на вниманието дори и на Европейската комисия...
Да, хората не са вечни, всеки изминава пътя си и отива в небитието. Но житейската диря за всеки е различна. И от нея зависи колко
дълго човекът ще бъде в сърцата на живите. А когато има диря и
чрез перото, чрез словото, тя остава неизличима.
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Китайски хороскоп за 2017
Годината на Огнения петелзнак за пробуждане,
триумф и успех
2017 е подвластна на елемента Огън в неговата Ин форма. ИН
Огънят изразява вътрешната топлина и разбиране, както и спокойствието на неприкосновеност на личния живот и семейните
връзки. Забравени мисли възникват от нищото, на фона на смущаваща атмосфера, пъстри и динамични.
Годината наОгнения петел е време за преосмисляне на житейския
ни път. Годината на Петела е смесица от праведност и справедливост, изказвания и логистична ефективност. Публични и частни
работни места, администрация, военни кариери или полицейски
работни места са силно облагодетелствани.

ЗОДИЯ
ПЛЪХ
Година на Огнения
петел в хороскопа за
Плъха, първият знак
от китайския зодиак.
За хората, родени под знака на
Плъха в китайския календар,
годината на Огнения Петел е
от полза и плодородна. Всъщност, това е един добър период
за Плъховете - ще бъдат канени
по-често от обичайното на рождени и сватбени тържества, ако
не и собствената им сватба…
Късметът също е на страната
на Плъха относно бизнеса. Елементът Вода на Плъховете, не
само им позволява да намалят
силата на Огъня през 2017 г., но
човек трябва да помни, че Водата побеждава Огъня и това е
сигнал за подходящ период за
реализация на техните проекти.

Добри новини може да наклонят
везните на страната на Плъховете. Пазете се обаче от рискове от
изтощение (или дори прегаряне)
за тези, които не успяват да изключат своя лаптоп или смартфон
поне няколко часа всеки ден. Периодите на почивка трябва първо
да бъдат посветени на семейство,
хобита, или четене, никога като
време, натрупано в продължение
на текущото бизнес развитие.
Само Плъхове, които могат справедливо да съчетават работата
и почивката през 2017 г., виждат
целите си успешно.
Години на плъха: 1948,1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020
ЗОДИЯ БИВОЛ Годината на
Огнения Петел в хороскопа на Водния бивол, вторият знак от Китайския зодиак.
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Годината на
Петела като
цяло
ще
бъде успешна за представителите
на
Бивола.
Това е период, когато те трябва
“да хванат бика за рогата”, след
като са преживели стоически
няколко поредни трудни сезона. Биволът накрая може да се
възползва от плодовете на своя
продължителен и болезнен труд.
Честити и с облекчение, Биволите все пак трябва да внимават да
не показват никакви признаци
на успеха си, защото има риск да
предизвикат завист сред приятели и колеги. Това е единственият
голям риск, който очаква Бивола
през тази година на Огнения Петел.
Години на Бивол: 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009, 2021
З О Д И Я
ТИГЪР Годината на Огнения Петел в
хороскопа на
Тигъра, третият знак на Китайския зодиак.
Хората, родени в годината на
Тигъра, могат да очакват следващата година да бъде малко
по-бурна. Тази година обаче ще
бъде по-лесно да се преодолее
от 2016 г., тъй като сега те могат
да разчитат на нов доверен човек на тяхна страна, за да се изправят пред потенциални трудни
времена, или колега от работата,

или стар приятел от детството,
отдавна изчезнал и завърнал
се отново в обкръжението им.
Никой не трябва да се опитва да
навлиза в територията на Тигрите, без да оставят следи. Ако сте
Тигър, стойте далеч от други Тигри през 2017.
Години на Тигър: 1950, 1962,
1974, 1986, 1998, 2010, 2022
ЗОДИЯ ЗАЕК
Годината на Огнения
Петел
в
хороскопа на Заека, 4-ти знак на
Китайския зодиак.
На няколко пъти през годината Заекът ще получи силно раздразнение от неспособността да има (или да си възвърне)
контрола
над
събитията.
Ако някои сред Зайците имат избор да останат на топло в техните дупки, останалите ще трябва
да използват своята остра интуиция, за да се приземяват обратно безопасно на краката си.
През 2017 г. Зайците трябва да
имат набито око за тяхната околна среда и да внимават да не се
ангажират с дългосрочни сътрудничества, освен ако вече са изпитали преди това човешките и
професионални качества на нейния / неговия работодател или
нов бизнес партньор.
Години на заека: 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011, 2023
ЗОДИЯ ДРАКОН Годината на
Огнения Петел в хороскопа на
Дракона, 5-ти знак на Китай-
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ския зодиак.
През 2017 г.
тези,
родени под знака
на
Дракона,
трябва
да
бъдат
внимателни, за да коригират
бързо грешките, които бизнес-стратегията би могла да
създаде, за да избегнат загуба
на пари в краткосрочен план.
Имайки това предвид, Драконите
трябва следователно да получат
силна подкрепа от своите нови
влиятелни връзки, включително и много необходими финанси, които им позволяват бавно,
но сигурно да приведат своите
проекти на височината на своята безгранична амбиция. Драконите също така може да бъдат
приятно изненадани да получат обратно парите си, които са
мислели за загубени завинаги.
Драконите през 2017 г. трябва да
се въздържат от извършване на
каквото и да е важно действие
в личен и професионален план,
въпреки че те могат да очакват,
че ще живеят спокойно през годината.
Години на Дракон: 1952, 1964,
1976,
1988,
2000,
2012,
2024
ЗОДИЯ ЗМИЯ
Годината на Огнения Петел в хороскопа на Змията, 6-ти знак на Китайския зодиак.
Хората, родени в годината на Змията, могат да очак-

ват
по-благоприятно
време за себе си през 2017 г.,
белязано от печата на успеха.
Конфигурацията на елементи
през Годината на Огнения Петел е благоприятна за знака на
Змията, творческа и положителна енергия до голяма степен ще ги съпътстват през 2017
г. Действията и дългосрочните
ангажименти и проекти в крайна сметка ще донесат радост и
значителни ползи за онези сред
всички Змии, които продължават да работят в лишения. Тази
година също е белязана от значителното намаление на спорове и конфликти в семейството.
Въпреки това, от способността на
Змията да спасява парите си, спечелени през 2017 г., зависи нейния материален комфорт и удовлетворение за идните години.
Години на змия: 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013, 2025
ЗОДИЯ
КОН Годината
на
Огнения
Пете л
в хороскопа на Коня, 7-ми знак
на
китайския
зодиак.
2017 е средна година за Коня.
Ако Конете желаят да привлекат положителни енергии
към себе си, те трябва да се посветят на творчески изследвания и да избегнат изкушението да почиват на лаврите си.
Ако годината на Петела носи ба-
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ланс и защита на Конете, те все
пак трябва да гарантират, че владеят техните гневни импулси, когато се сблъскват с несгодите и
чувството на неудовлетвореност.
Години на коня: 1954,1966,
1978, 1990, 2002, 2014, 2026
ЗОДИЯ КОЗА Годината на Огнения Петел в
хороскопа на
Козата,
8-ми
знак на китайския
зодиак.
Козата накрая
спира да иска да бъде обичана
на всяка цена. Всъщност, една
година на Петела винаги е от
полза за хората, родени в годината на Козата и присъствието
на Ин Огъня на 2017 г. е напълно съвместимо със собствения енергиен поток на Козата.
Тези от хората, които имат Коза
в живота си, бързо ще разберат
предимствата, на които могат да
се насладят при получаване на позитивни емоции през тази година.
Успех и тържества ще дадат на
Козите време да реорганизират
живота си. Козите, които вече са
вкусили от плодовете на успеха
в хода на на Огнената Маймуна
(2016 г.), са посъветвани да пазят
портфейла си у дома възможно
най-често през 2017 г., с цел да се
избегне рискът от загуба на придобити спестявания.
Години на коза: 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015, 2027
ЗОДИЯ МАЙМУНА Годината на
Огнения Петел в хороскопа на

Маймуната,
9-ти
знак на Китайския
зодиак.
Годините на Петела обикновено
са добри години
за хора със зодия
Маймуна.Това са периодите,
през които те трябва да се срещат с нови хора, да бъдат повишавани, или дори да започнат свои собствени проекти.
За Маймуните 2017 най-вече
е за консолидиране на постиженията. В случай на неприятна изненада, те просто умело се адаптират към развоя на
събитията, скачат около препятствията, както обикновено.
Преди да се справят успешно с
новите предизвикателства, които са си поставили през 2017 г.,
Mаймуните трябва да прекарват
повече време със семействата си
през цялото време на годината.
Години на моймуна: 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
ЗОДИЯ ПЕТЕЛ Годината на Огнения Петел в хороскопа на Петела,
10-ти знак на Китайския зодиак.
Хората, родени в
годината на Петела, имат голяма полза от положителните енергийни потоци на
2017 г. За Петлите в тридесетте
години и над тях, подходящите усилия трябва да доведат до
справедлив баланс между работно време и лично време, защото са изложени на риск да се
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срещнат с професионални или
сантиментални разочарования.
По време на Годината на Петела кавгите и двубоите са доста често срещани. Когато цари
ред, Петлите могат да разчитат
на тяхната острота и чувство за
справедливост, за да се адаптират и да преодолеят повечето възникващи проблеми.
Любовта в живота им ще трае
толкова дълго, колкото те се научават как да правят повече и подобри отстъпки. Петлите може
да се очаква че ще запазят една
пълноценна любов и семеен живот, успешно ще се възползват
максимално от тази година на
Огнения Петел.
Години на петела: 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017,2029
ЗОДИЯ КУЧЕ Годината на Огнения Петел в хороскопа на Кучето
- 11-ти знак в Китайския зодиак.
В годината на Петела, не означава
непременно нищо
добро за всички Кучета.
Енергийните
потоци на 2017 наистина са по-благоприятни
за Кучета, родени през
деня, отколкото са за Кучета, родени през нощта.
Кучетата трябва да вземат мерки, да не предизвикват кавги и спорове, с
риск да отблъснат много от
техните близки и приятели.
През 2017 г. Кучетата искат да
вземат своето време, трябва да
мечтаят за по-добри времена, за

да дойдат. Но те трябва да бъдат
сигурни, че този период на размирици е само временен, като
красивите дни очакват Кучетата
в предстоящите годишни цикли.
Години на куче: 1946, 1958,1970,
1982, 1994, 2006, 2018
ЗОДИЯ СВИНЯ
Годината на
Огнения Петел
в хороскопа на
Прасето, 12-ти
знак на Китайския
зодиак.
Хората, родени
през годината на Свинята, ще
прекарват доста посредствено 2017 година. На лично ниво
Свинете живеят в продължение
на тих баланс и повторно планиране на тяхното обкръжение,
съвсем негодни за внезапните
промени, които могат да имат,
за да се изправят и да преодолеят трудностите през годината.
По отношение на тяхната кариера Свинете не трябва да очакват
повишение, нито по отношение
на заплатата, нито по отношение
на отговорностите. Въпреки това,
търпеливите Свине, могат да
очакват значително увеличение на капиталните
си доходи, ако притежават
капиталови инвестиции.
Накрая, докато общата
тенденция на 2017 г. не
е благоприятна за любовта, самотните Свине винаги могат да
бъдат подтиквани към нови завоевания.
Години на прасето: 1947, 1959,
1971,1983, 1995, 2007, 2019
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На среща с представители на хората с увреждания
доктор Илияна Ананиева даде ценни съвети за това

Как да останем вечно млади
Тя сподели, че много млади хора на възраст 30 години изглеждат като на 50 и повече, поради неправилна
стойка, наднормено тегло, подпухнали очи, кисел дъх,
лош израз на лицето и т.н. Ананиева ни запозна с десет правила, които според нея ни осигуряват младост.
Първото е да спортуваме и да се опитваме да вървим
пеша. Колкото може повече да изкачваме стъпала и да
не използваме асансьори. Второто правило е свързано
с храната. Не бива да преяждаме, да ядем по малко в
точно определени часове. Лягането в определен час е следващото правило. Ако не сме се наспали по някаква причина, добре е през деня да
си наваксаме. Организмът ни се нуждае от осем часа сън в денонощие.
Четвъртото правило е свързано с приема на вода. Според лекторката
ни 2л. са достатъчни. Стомахът ни, а и всички органи се нуждаят от тази
живителна течност. Консумацията на сезонни плодове и зеленчуци е
другия ключ към младостта. Д-р Ананиева препоръча и да се занимаваме с някакво хоби – плетиво, цветарство или нещо друго. Любимото ни
занимание ни поддържа здрави. Тя подчерта да си носим новите дрехи
и винаги да се опитваме да изглеждаме добре, особено представителите на женския пол. Който може, да решава кръстословици. Този тип занимание поддържа паметта. Техниката напредва и е добре да четем повече книги и така да обогатяваме информираността си. По възможност
да ходим на кино, театър, концерти. Поредното правило, което определи лекарката, е да участваме в обществения живот на града. Хубаво
е да имаме гражданска позиция, да гласуваме винаги и да отстояваме
мнението си. В противен случай, не бива да роптаем против лошото
си положение. Хубаво е и да намерим приятели и да не се чувстваме сами в живота.
Ако ни тежи мъка, да я споделим с близък
човек, на когото имаме доверие. Когато
се освобождаваме от лошите помисли, не
трупаме стрес. Ананиева приключи с призива да бъдем добри и да прощаваме. Таим ли някаква омраза в себе си,
няма как да бъдем красиви. Добрите хора са позитивно настроени и са
щастливи, тъй като раздават топлина.
Изпратихме д-р Ананиева замислени. Дали можем да живеем съобразно принципите, за които тя ни говори?

Сподели Калинка Ковачева от Добрич
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В продължение на години институтът “Пантон” обявява
по един цвят като основен и водещ в текстилната, печатна, модна, козметична индустрия, който ще властва и
ще бъде все по-често срещан около нас

За 2017 г. това ще бъде свежият нюанс „зеленина“
Жизненото зелено с жълт оттенък е един вид отговор на тежката 2016 г. и е признак за желание
за обновяване и възстановяване
на връзката както с природата,
така и с важните за човека неща,
казва Лори Пресман, вицепрезидент на института.
Нюансът “зеленина” е характерен за първите пъпки и стръкчета
трева през пролетта.
Той напомня и за исторически
периоди на големи културни промени, като движението на суфражетките, 20-те години на
миналия век, протестите
за расова справедливост,
психеделичното движение
през 60-те и 70-е години.
Но как всъщност от
„Пантон“ избират водещия цвят?
В пространството
витаят всякакви конспиративни теории от намеса на илюминатите до върховна
среща на непознати
тайни фигури, които диктуват
правилата във всяка сфера на
дейност.
Истината обаче е съвсем различна, много по-простичка и изненадваща.
Всъщност хората, които избират

тенденциите, сме самите ние. Ето
как се случва това:
Ексклузивният директор на
„Пантон“ обяснява, че служителите на корпорацията се фокусират
често върху случващото се във
вече обявени за модни столици
градове като Милано, Рим, Париж
и Ню Йорк.
Освен това те следят различни
интериорни дизайнери, модни
дизайнери и блогъри, луксозни
хотели, големи вериги ресторанти и други, които с годините са
се превърнали в лидери на
мнение и в пример за подражание. Така от общата
картина се фокусират към
частната - преглеждат сайтове, профили в социалните
мрежи, витрини по
улиците.
Всички данни, с
които
разполагат,
обработват и виждат кой е именно
онзи нюанс, който
все по-често се среща в ежедневието и бита ни и
дори несъзнателно посягаме към
него.
А как да го вмъкнем в ежедневието си през 2017 г. - за здравословен старт на деня, в тоалета, та
дори и в грима си - решете сами!

39
áðîé 2
февруари 2017

КРЪСТОСЛОВИЦА

Съставила:
Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО. 1.Перпекдикуляр, издигнат от центъра ка правилен многоъгълник до една от
неговите страни. 8. Марка унгарски автобуси. 9. Марка румънски
джипове. 10. Река в Швейцария,
поиток на Рейн. 11. Норвежки
математик (1842-1899). 12. Уред
за тъкане. 15. Стихотворение
от Бл.Димитрова. 14. Държава в
Зап. Африка. 16. Канадски физик
(1862 – 1948). 17. Град в Латвия.
18. Събитие, момент, от който се
започва летоброене. 19. Герой
на П.Р.Славейков от поемата „Изворът на белоногата”. 21. Непълна рима, при която съвпадат
само гласните.
ОТВЕСНО: 2. Американски полярен изследовател (1853-1920).
3. Органи на зрението. 4. Марка наши телефони. 5. Муза на поезията. 6.
Иглолистно дърво от сем. борови. 7. Наша шахматистка, международен
майстор (1930-1986). Мрежа за ловено на паламуд. 12. Приспособление
за пързаляне на сняг. 13. Витошка хижа. 15. Свещен бик у древните египтяни (мит.). 16. Държава в Югозападна Азия. 18. Вечнозелено иглилистно дърво. 20. Река във Франция.
ОТГОВОРИ НА КРЪСTOCЛОВИЦАТАОТ БР. 1
ВОДОРАВНО: 1. Ра. 3. Рака (Джулио). 5. Камина. 7. Иван. 8. Оран. 9.
Бар. 11. „Син“. 12. Кома. 13. ИЛ, 14. Дарак. 15.0л. 16. Малинов (Александър). 18. Панел. 19. Во. 20. Иконом. 22 Лот. 23. Иванов (Емануил).
25. Ненов (Иван). 26. Си. 27.Нар. 28. Волани. 31. Ив /Артър Стюърт/.
32. Ватер. 33. Тенорит. 35. Па. 36. Рокер. 37. КА. 38. Авал. 39. Рон. 40.
„Лел“. 4: Каро. 42. Рада. 43. Амонал. 45. Омар. 46.Ат. ОТВЕСНО: 1. Раман (Чандрасекхара). 2. Акин. 3. Раван. 4.АН 5. Кирил. 6. Аламан. 8.
Осил. 9. Борил. 10. Раково. 12. Калем.14. Данов (Христо). 15. Оливенит. 16. Манов (Емил). 17. Вот. 18. Понор. 21. Канаверал. 23. Ин. 24.
Билет. 26.Сотир 28. Варел. 29. Ар. 30. „Ила“. 32. Вокал. 34. Новела.
35. Пано. 37. Корал. 39. Радар. 41. Канат. 42. Рома. 44. Мо.

МАРТ
•3. 120 г. от
рождението
на Иван Милев
– български
живописец,
илюстратор
и сценограф
(1897–1927)

паметта на българия
•5. 145 г. от
гибелта на
Ангел Кънчев
– български
революционер
(1850–1872)

•11. 115 г. от
рождението на
Борис Шивачев –
български писател (1902–1932);
•22. 110 г. от
смъртта на
Филип Тотю
български
революционер
(1830–1907)

•28. 130 г. от
рождението на Димчо
Дебелянов –
български поет
и преводач
(1887–1916 )
•27. 85 г. от
рождението
на Слав
Караславов –
български поет
и белетрист
(193 –2002)

•30. 95 г. от излизането на
бр. 1 на „Хиперион“, месечно списание за литература
и изкуство, редактиран от
комитет : Ив. Радославов, Т.
Траянов и Л. Стоянов. (1922–
1931 ). Списанието е орган на
българския символизъм

