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ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ,
Спасявайки делото
на Св. Св. Кирил и
Методий, България
е заслужила
признателността
и уважението не
само на славянските
народи, но и на
света. И това ще
бъде така, докато
човечеството
влага истинско
съдържание в
думите напредък,
култура, човечност.
Проф. Роже Бернар

КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ ВЪРВИ!
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От 1 януари 2018 г. Република България
за първи път ще поеме

председателството на Съвета
на Европейския съюз
Председателството се осъществява на ротационен принцип от
всяка държава-членка за период от шест месеца. За да бъде гарантирана приемственост и последователност в работата на Съвета, е
създадено „председателско трио“, което изготвя 18-месечна работна
програма. България ще си партнира в „триото“ заедно с Естония и
Австрия.
Основните задължения на председателството са да:
- организира и ръководи работата на Съвета на ЕС;
- ръководи заседанията на всички нива в Съвета и движи напред
дейността на Съвета във връзка с Европейското законодателство;
- насърчава сътрудничеството между държавите членки;
- осигурява непрекъснатост на Дневния ред на ЕС и постигането
на общите цели;
- има активна роля във формулиране на приоритети по политиките;
- представлява Съвета на ЕС в отношенията му с другите органи
и институции на ЕС, трети страни и общността.
С приетите от Министерски съвет (МС) изменения и
допълнения в Постановление
№ 85 на МС от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз се създава
Национален координационен
механизъм за подготовката
на Българското председателство в рамките на съществуващия координационен механизъм по въпросите на ЕС.
Заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси е определен за национален координатор по подготовката на Република България за Председателството на Съвета на ЕС (чл. 2, ал. 3, т. 2).
На 14 ноември 2016 г. Министерският съвет прие Решение № 965
за Приемане на План за подготовка на българското председателство
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председателството на Съвета...
на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Основните принципи, от които ще се ръководи подготовката и
провеждането на Българското председателство, са:
- Прозрачност - етапите от подготовката на Председателството ще се реализират в условия на пълна прозрачност от гледна точка на вземаните решения, предприетите действия и постигнатите
резултати. От важно значение ще е информираността и връзката с
гражданското общество.
- Ефeктивност - Българското председателство ще се стреми да
постигне максимална степен на ефективност на целите, което от
своя страна изисква навременност, баланс и целенасоченост на предприетите във връзка с ангажиментите по Председателството действия и целесъобразно финансиране.
- Икономичност - подготовката на Председателството трябва
да се осъществи при оптимално използване на вложените финансови
средства и при добро планиране и управление на ресурсите.
- Гъвкавост - Българската администрация трябва да може адекватно и своевременно да реагира спрямо възникването на непредвидени в хода на подготовката обстоятелства, както по отношение
на планирането и приоритетите, така и във връзка с бюджета на
Председателството и неговия координационен механизъм.
- Неутралност - Председателството е длъжно да бъде неутрално и безпристрастно и не може да облагодетелства собствените си
предпочитания или предпочитанията на дадена държава-членка.
България ще взема под внимание всички изразени позиции адекватно и според собствените им достойнства, както и ще съвместява
задължението за неутралност с политическото измерение при ръководенето на делата на Съюза, което се изразява по-специално в определянето на реда на приоритетите при избирането на досиетата и
работата по тях.
Поемането на председателството на Съвета ще позволи на България да постави в центъра на дневния ред на ЕС ясни приоритети,
които са от ключово значение за страната и Европейския съюз.
Решения на МС - Решение № 965 за Приемане на План за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г.; Решение № 565 от 30.07.2015 г. за изменение и допълнение
на решение № 425 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на
тематични работни групи за изпълнение и отчитане на мерките за
подготовка на Република България за председателството на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г.
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ПРОЛЕТТА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО

   

Елена ЕНЕВА

РАЗГРАД, С. ИВАНОВО, С. КРАСЕН
Цялата природа се събужда с
усещането, че нещо
хубаво се е случило.
И животни, и растения тръпнат от усещането, че пролетта
е дошла. Търсят я
всички около себе
си, търсят я най-вече
хората, но все не
успяват да я зърнат.

Не успяват да
видят пролетта, но успяват
да видят прия те л с т в о то .
Колко хубаво е то! Похубаво е от
пролетта.
Доверихме
се на чувството на доброто
приятелство
и то не ни
излъга. Доведе ни на неутрална територия. Територия, почти в
средата на триъгълнка между организациите на СИБ в Разград,
с. Иваново, и с. Красен, обл. Русе. Пролетният полъх ни събра в
първия ден на месец април, затова срещата ни беше подплатена
с много хумор, весели стихове, закачливи песни и сериозна томбола с много награди и шеги.
Другарската среща откриха не на шега председателките със сериозни пожелания за нестихващ стремеж към доброта и човечност. Освен за веселие, денят беше подходящ и за срещи между
роднини, близки и приятели!
Здравей април, дал начало на нови приятелства, надежди и
любов!
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ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

Две изложби подредиха в своя клуб за
предстоящите хубави пролетни и християнски
празници жените - членове на Сдружението на
хората с увреждания «Венетица» в Долна баня
с председател инж. Светла Стоименова.

За втори път
Димитрия Янинска
ни показва своите
умения и талант в
сътворените от нея по различни поводи осем
карикатури и шаржове от живота.
Красива и богата е и подредената изложба
със спомените от старата ракла на баба, а внучките я превърнаха в истинска красота. Десетки са изложените плетени, бродирани, шити и
тъкани изделия от сръчните ръце на долнобанката, а заслугата за направата и подреждането
на този кът в клуба на инвалидите е на Мария
Торошанова, Лиляна Иванчева, Веска Фърчова,
Николина Михайлова, Иванка Захариева, Мария
Георгиева, Мария Кьосева, Лиляна Янкулова,
Недялка Проданова, Димитрия Янинска и инж. Светла Стоименова.

Поредната сбирка на
дневната седянка, която по
традиция се провежда във вторник
следобяд, членовете на Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в Долна баня посветиха на
130-годишнината от рождението
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на Димчо Дебелянов.
За живота и творчеството на най-нежния поет на България,
за майка му и къщата в Копривщица, за любимите на поета, за
връзката му с Долна баня и неговата гибел на фронта през октомври 1916 година разказа председателката на организацията инж.
Светла Стоименова. С много чувство и настроение тя рецитира
и едно от емблематичните стихотворения на Димчо „Гора“, писано в тогавашното село Долна баня, когато е бил на поредното си
гостуване в къщата на по-големия си брат Илия.
От членовете на ръководството на клуба прозвучаха и още
паметни стихотворения на Дебелянов, като „Светла вяра“,
„Кръстопът на бъдещето“ и „Аз искам да те помня все така“. А
юбилейната рецитация завърши естествено със стихотворението „Пролет“ в унисон с чудесното пролетно време навън в рилския
град.
В клуба бе подреден паметен кът за поета с емблематични снимки от неговия живот и връзката му с Долна баня.

А на третия ден на Великден членовете на Сдружението на хората с увреждания «Венетица» в Долна баня
закриха тазгодишния сезон на
дневните седянки. Скъп гост на
последната сбирка на долнобанските инвалиди бе енорийският
свещеник ставрофорен иконом
Пламен Димитров, който, след
като подари на всеки по едно
червено яйце и поздрави всички
с «Христос Воскресе»,говори за

големия християнски
празник, за християнските ценности в
живота, за словото и
символите на Великден. Председателката на Сдружението
на хората с увреждания «Венетица» инж.
Светла Стоименова
подари на отец Пламен книгата на Васил
Игнатов «Хан Крум победоносецът» в знак на благодарност от всички членове към
неговата отзивчивост винаги,
когато бъде поканен да гостува
на инвалидите в техния клуб по
различни празнични поводи.
Инж. Светла Стоименова също
поздрави със светлия християнски празник своите членове и
направи кратка равносметка на
сбирките на дневната седянка
през сезона.
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Благородна инициатива
Спас ШУТОВ

председател на дружеството
на СИБ в Мирково.В своето
изказване председателят на
читалището сподели своите
впечатления за грижите,
които се отделят на тези
хора. Добрата законова
уредба не винаги решава
проблемите на хората с
увреждания. Законите
трябва да се приложат
и на практика, а от тук
започват и проблемите. В
България оценяването на
увреждането се извършва
чрез медицинска експертиза
и социална оценка. И тук се
поражда едно от сериозните
несъответствия между
закони и реална ситуация,
поради нереална оценка на
потребностите, която би
следвало да се направи от
екип различни специалисти.
Но за жалост това има само
пожелателен характер. Данните
отчитат само новорегистрирани
хора с увреждания, което не дава
цялостна картина за броя на хората
и вида на уврежданията в България.
Един от сериозните проблеми,
характеризиращ системата на
услугите, е недостатъчният брой
превантивни социални и здравни
услуги за възрастни и хора с
увреждания. Затова читалището
като институция трябва, а и
поема своята макар и малка,
но благородна иницатива да

ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

По инициатива на Добринка
Илиева - председател на Народно
читалище „Христо Ботев-1884”
в с.Мирково през първия ден на
страстната седмица, а именно
на Велики понеделник, в
лекционната зала на читалището
беше организирана среща на
дружеството на инвалидите в
Мирково и ръководството на
читалището с цел да покажем на
тези хора, че са едни от нас и не са
забравени.Те бяха посрещнати от
домакините и от момиченцата от
детската мажоретна формация към
читалището и ръководителя им Ецо
Ецов.
В слънчевата зала около
заседателната маса се подредиха
както гостите, така и домакините.
Всички бяха приветствани от
председателя на читалището и бяха
информирани за предимствата,
които им дава тази културна
институция в селото - да имат
достъп както до библиотеката, така
и до всички зали и санитарния
възел. Още при подготовката на
читалището за реализиране на
европейския проект по М322 найнапред беше помислено за хората
с увреждания.Читалището има три
платформи, които дават възможност
на всеки нуждаещ се да стигне до
всяко кътче в него. Направен е и
санитарен възел за инвалиди.
В организирането на
предвеликденската среща
помогна Илия Вълчанов, който е
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подпомогне инвалидите в Мирково,
като им предоставя безплатни
културни мероприятия, безплатни
библиотечни услуги, безплатни
копирни услуги, както и интернет
услуги. Макар и с малко, ние
трябва да допринесем със своята
дейност така, че инвалидите
да се чувстват нужни, полезни
и пълноценни жители на тази
община.

А за доброто настроение на всички
се погрижиха децата от детската
мажоретна формация с прекрасен
танц. В приятелски разговор и
на скромна почерпка си дадохме
дума, че всеки месец ще правим
среща, ще споделяме проблемите
си и ще си помагаме, за да можем
да оцеляваме в тези не дотам леки
времена.

Сдружение «Диабет - Кубрат» отчете
дейността си за миналата година

Светломир КИРОВ
Дейността на СНЦ «Диабет - Кубрат» през изминалата година бе подчинена на задачата всеки диабетик сам да
поддържа постоянно кръвната
си захар в относително нормални граници, което най-сигурно
ще го предпази от всички проблеми и усложнения, свързани с
диабета. Сдружението има 162
редовни членове, а негов председател е Христо Антонов.
През годината активисти на
сдружението направиха скрининг за нивата на кръвна захар, добър и лош холестерол и
кръвно налягане на служителите от общинската администрация в Кубрат, на живущите в Дома за стари хора
край с. Тертер, на работещи и
граждани в различни учреждения - Пощата, Бюрото по труда, ОП „Социално подпомагане“,
СУ „Христо Ботев“, на жители и пенсионери от с. Мъдрево.

На 12.11.2016 г. сдружението
се включи в синия кръг на надеждата - Националната кампания под наслов „Диабетът не ни
спира“. Отбелязан бе подобаващо 14 ноември - Световният ден
за борба с диабета. Продължава
създадената традиция от откриването на клуба на диабетика да има дежурен всяка сряда
от 9.00 до 12.00 часа за измерване на кръвната захар и кръвно
налягане на всички желаещи. За
това доброволно се грижат Наджие Османова и Ваня Михова.
През 2016 г. председателят
на сдружението участва в проект за обучение на пациентски организации по външна и
вътрешна комуникация, организиран от Националната и
Европейската пациентски организации. През наастоящата
2017 г. сдружението кандидатства в друг проект за фондонабиране, за което е вече одобрено.
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10 500 лева от благотворителен бал за
деца и млАдежи с увреждания

В ИМЕТО НА ЧОВЕКА

Нена БИВОЛАРСКА
С много емоции и настроение премина
първият по рода
си благотворителен бал с търг
в пазарджишкия
ресторант „Форум“ на 21 март,
където над сто
човека се събраха, за да помогнат със средства за сдружение „Подай ръка и подкрепи“. То обединява 11 семейства,
полагащи грижи за 12 деца и младежи с увреждания. 10 500
лв. бяха събрани от търга и благотворителния базар, който
бе подреден във фоайето на ресторанта. Главна заслуга за
големия успех има журналистката Снежана Гумнерова, която бе главен организатор на събитието.
В аукциона бе продадена топката, с която легендата на художествената гимнастика - пазарджиклийката Ренета Камберова, игра на своя бенефис. С вдъхновяващ автограф: „Никога не
се предавай! Невъзможно е само дума“. Атрактивна реликва
бе и роклята на Радина Думанян от ролята й на д-р Захариева
в „Откраднат живот“. Както и шаловете на световно известната дизайнерка Ваня Христова, която живее и твори в Лондон.
С произведения и лични вещи се включиха повече от 20
успели в своята професия и известни хора. Част от тях са
от Пазарджик - художничката Валентина Банева, графикът
Славчо Славчев, Георги Шикеров. Във втората група са
пазарджиклии, които живеят другаде, но са емоционално
свързани с родния край - журналистката Тина Ивайлова, политологът Емил Кошлуков. Третата група включва хора, които не са от Пазарджик, но са приели да участват в събитието,
като дарят свои вещи - актрисата Йоана Буковска, звездата
на „Денсинг старс“ Георги Ганев, фолкпевицата Ивана.
С личното си присъствие и дарения участваха областният управител Златко Митрев, кметът на Пазарджик – Тодор
Попов, фолкпевицата Ивана, социоложката Мира Радева и
още много популярни в града и областта хора.
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Вечерта започна с изпълнение на стихотворение на едно от децата в сдружението. След това пред гостите се изправи и председателката на „Подай ръка и подкрепи“ – Кръстана Кълвачева,
тя благодари от името на всички майки, като спомена, че от години дейността на сдружението среща подкрепата и на община
Пазарджик. Поздравителен адрес до сдружението бе изпратила и
вицепрезидент Илияна Йотова, която не успя да дойде на благотворителното събитие.
Кметът на Пазарджик - Тодор Попов - поздрави гостите и домакините от „Подай ръка
и подкрепи“, като ги
увери, че и за в бъдеще ще могат да разчитат на съдействието
му. А също така призова благотворителите
да отворят по-широко
джобовете, за да се
събере по-голяма сума
за децата. Той самият
се сдоби с картина на
Валентина Банева, гоблен на Мира Радева,
на стойност 440 лв.
Топката на Рени Камберова донесе 300 лв.
от адвокат Петя Кърпарова – Димитрова. 470 лв. донесе паното
на Маргарита Иванова за децата на сдружението. То стана собственост на нотариус Веска Гагова. И на практика се оказа найскъпата продадена вещ по време на търга. Дарената от директора на ХГ“Станислав Доспевски“ Леон Бабачев малка пластика
от днес ще бъде в кабинета на собственика на КРЕЗ – Костадин
Тошев. Графиката на Славчо Славчев стана собственост на бизнесмена Иван Неделчев, който се сдоби и с иглата от вратовръзката на Кошлуков. Самата вратовръзка най-напред щеше да поеме
към областния управител Златко Митрев, но бе закупена от друг
участник в наддаването.
За да отбележи Международния ден за подкрепа на слънчевите деца със синдром на Даун (21 март), Мира Радева се появи с
шарени чорапи. Тя поздрави своята студентка Руми, която е от
сдружението - организатор на бала, и разказа, че тя е сред найуспешните деца, които е обучавала. Гобленът, подарен от Мира
Радева, е избродиран по картина от Клод Моне.
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ПОКАНА
На 24-25.06.2017г. фондация „ЦУРОН“ гр. Неделино
и ОО на СИБ - Неделино ви канят за участие в

Петия национален фолклорен фестивал за
хора със специфични възможности – 2017 г.
Събитието ще се проведе под мотото „Открий себе си и мечтай“ в
подкрепа на развитието на талантите на хората с увреждания - за да се
чувстват пълноценни, да заживеят в света на изкуството, да общуват с
изразните средства на музиката, танца, приложните изкуства, да забравят болките и проблемите. За нас ще е удоволствие фолклорни групи
и творчески колективи на хора с увреждания, както и индивидуални
изпълнители да станет част от събитието.
Фестивалът ще се проведе в гр.Смолян (Нов център) от 10:00 часа.
Мероприятието има състезателен характер и участниците ще бъдат
оценени от професионално жури.
Участието трябва да бъде в рамките на 15 мин. (Организаторите си
запазват правото за промяна във времетраенето при необходимост.)
Регламент за участие: групови-2 песни, дует-1 песен, соло-1 песен.
Максимален брой активни участници от една организация - 12 души.
Заедно с провеждането на фестивала ще протече и изложение на
създадени изделия и сувенири от хора с увреждания.
Желаещите да участват в него трябва да посочат нужната площ и
вида на изделията.
В деня на участието осигуряваме за всички участници във фестивалната програма обяд и нощувка в хотел. След оценяването от журито
наградените участници трябва да получат лично своите награди.
Молим в срок да заявите Вашето участие с поименен списък, придружен с актуални експертни решения на ТЕЛК за участниците и попълнена заявка за участие.
Заповядайте приятели, надяваме се да имаме възможността
да ви посрещнем като наши гости и заедно да открием талантите сред нас! Срок за изпращане на заявките и копие от ЕР до
01.06.2017 год.
адрес: 4990 гр. Неделино ул.”Напредък” 99 обл. Смолян
email: curon_ngo@ abv.bg
Лице за контакт г-н Емил Костов
тел:03072 35-10, GSM 089 794 16 40
*Забележка: Молим копията на ЕР да са годни за четене!
От Организаторите
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Хасковлия с открито писмо срещу
дискриминацията на хората с увреждания
Докога в съда няма да има подстъп
за инвалиди, пита 56-годишният
Димитър Вълчанов
Олга ВЕЛЕВА
Кога
най-после
ще
се граждани
на
Република
изгради подстъп за инвалиди България, заявява Вълчанов,
в Хасковския окръжен съд? който
се
определя
като
Докога ще се налага да търпим обикновен гражданин и съвестен
дискриминация и унижение? данъкоплатец.
В
писмото
Това пита в писмото си до редица си до бъдещите премиер,
държавни институции и до вест- председател на НС, до бъдещия
ници и списания 56-годишният министър на правосъдието и
хасковлия Димитър Вълчанов. министъра на финансите и до
Поради претърпяна катастрофа предствляващия ВСС, Вълчанов
преди 6 години, човекът е почти посочва че не може да приеме
напълно обездвижен. За про- факта, че в една европейска
блемите му с достъпа до съдеб- държава е възможно да се
ната институция в областния допусне подобно кощунство и
град преди време
писа вестник «Хасковска
Марица».
Вълчанов бе внесен
на ръце при едно от
заседанията, а друго
по негово дело пък
се проведе на паркинга срещу съда.
Искам да изразя
огромното
си
в ъ з м у щ е н и е
от факта, че аз
и други хора с
моята участ сме
дискриминирани
Вълчанов бе внесен на ръце при едно от
и третирани като
заседанията,
а друго пък се проведе на парнепълноценни
и
недостойни кинга срещу съда
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Докога в съда няма да има подстъп...
подигравателно отношение към
хората с увреждания.
Той недоумява как е възможно
в 21 век, в България и в областен
град като Хасково да няма
изграден подстъп за инвалиди в
Окръжния съд!
Кажете по какъв начин да
влезем в храма на Темида
в Хасково, при положение
че все пак сме хора и е

наложително да присъстваме
на някои съдебни заседания,
било като ищци, ответници
или
свидетели,
пита
той.
Предполагам, че управляващите
ще са интелигентни и разумни
хора, които няма да допуснат
държавата да бъде съдена за
пореден път в Европейския съд
по правата на човека, завършва
Димитър Вълчанов.

и вече Правят рампа на съда в Хасково

С рампа за инвалиди ще се
сдобие най-после хасковският
окръжен съд (ХОС) през тази
година. Това съобщи председателят Миглена Тянкова на
годишния отчет на съда пред
медиите. Тя каза, че от ВСС са
я уверили, че нужните 32 000
лева са предвидени в бюджета.
„С тези пари ще бъде изградена рампа на външните стълби
и повдигащо устройство на
вътрешния вход, където е

постът на съдебната охрана“, коментира съдия Тянкова.
Достъпът за хора с увреждания в сградата на Темида
е затруднен от години. До
август м.г. съдебните сгради бяха към Министерството на правосъдието, където
председателката на ХОС
Миглена Тянкова е изпращала много пъти проекта. От
септември м.г. те преминаха към Висшия съдебен съвет,
където бе сформирана комисия по управление на имуществото.
Съдия Тянкова за последно
сигнализира ВСС през октомври, след като магистратите
от Хасково заседаваха на паркинга срещу съда по дело с мъж
в инвалидна количка. Той тежал доста над сто килограма и
внасянето му в съдебната палата се оказало невъзможно.
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Проект RECAR
Един от всеки шест души в Европейския съюз (ЕС) има лека
или тежка форма на увреждане, или близо 80 милиона
души, които, поради бариери в околната среда или нагласата, често са възпрепятствани да участват пълноценно в
обществения живот и икономиката.
Кариерните консултанти са едни от основните участници
при изпълнение на политиките, насочени към хората с увреждания, тъй като ги подкрепят в търсенето на работа и ги
мотивират да се обучават и да откриват нови възможности
за преквалификация и самостоятелно обучение.
RECAR е проект, с който
се цели да се увеличи ефикасността на кариерното
консултиране на хора с
увреждания чрез разработването на Сборник с
казуси, адресиран до кариерните консултанти, както
и набор от допълнителни
инструменти за улесняване неговото използване и
разпространението му. Инструментите са:
Ръководство за използване на Сборника с казуси за хора с увреждания
от обучители на кариерни
консултанти
Ръководство за използване на Сборника с казуси
за хора с увреждания за самообучение на кариерни
консултанти
Два електронни курса,
единият от които е за кариерни консултанти, а другият за обучители на кариерни консултанти.

Сборникът с казуси е насочен
към кариерните консултанти, работещи с хора с увреждания. След
всеки казус има набор от въпроси,
пред които е изправен читателят,
изискващи намиране на решения
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Проект RECAR
на възникналите проблеми. Въпросите целят да породят дискусии между консултанти и обучители, които по този начин
ще обменят опит.
В проекта RECAR участват организации от шест държави: Франция, Италия, Испания, България, Полша и Швеция. От
общо 90 предложени казуса бяха избрани 60 по предварително
определени критерии. След това казусите бяха преведени на

В ШВЕЦИЯ

всеки от езиците на партньорите.
Целта е Сборникът с казуси да бъде от съществена полза за
обучителите на кариерни консултанти при провеждане на курсове. Включените в сборника казуси предполагат възникване на
въпроси и дискусии, важни за работата на кариерния консултант и обучаемите.
През пролетта на 2016 г. бе проведено дистанционно онлайн
обучение за кариерни консултанти и обучители на кариерни
консултанти. В обучението се включиха над 60 представители от Агенцията по
В ИСПАНИЯ
заетостта, Дирекции
„Бюро по труда“, Дирекции
„Регионална
служба по заетостта“
и други. Преминалите
успешно курса получиха сертификати за
участие в обучението.
През януари 2017г. се
проведе най-масовото
събитие за полуляризиране на резултатите
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от проекта
в София. В
заключителния
семинар по проект RECAR
взеха
учаВ БЪЛГАРИЯ
стие
представители
на различни
държавни и
обществени
институции
и организации, свързани с кариерно
консултиране на хора
с увреждания, социални грижи
за хора с увреждания, пазар на
труда, обучение и професионална квалификация, както следва:
Министерство на труда и соВ ИТАЛИЯ
циалната политика, Агенция
по заетостта, Агенция за хора
с увреждания,
Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София, Дирекции „Бюро по
труда“- София, Дирекция „Бюро по труда“- гр. Перник, кариерни центрове към службите по заетостта, Съюз на глухите в
България, Съюз на инвалидите в България, Защитено жилище
за хора с психични разстройства – Подгумер, преставители на
медии, псхихотерапевт и други.
Отзвукът от събитието беше толкова голям, че от Агенцията по заетостта постъпи молба за допълнителен брой желаещи да се регистрират в платформата за дистанционно обучение на RECAR, достъпна на: http://trainingcourses.recar.info
Допълнителна информация за проекта
може да бъде намерена на:

www.recar.info
www.casebook.recar.info
www.facebook.com/recareurope
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Община Плевен,
хората с
увреждания и
обществото ни
- Г-н Митев, какви програми
и проекти предстои да реализира община Плевен за интеграция на хората с увреждания
през тази година?
- В Плевен от години се работи
в подкрепа на хората с увреждания, като се стремим да им създаваме условия за нормален живот
и социална интеграция. В момента изпълняваме проект „Разкриване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или
в домашна среда“ по договор за
безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Независим живот“. Срокът
на проекта е от 01.02.2016 г. до
31.12.2017 г. с бюджет 499 881,88
лв., като след допълнително споразумение този срок бе удължен
до 01.02.2018 г., а бюджетът актуализиран на 874 555,48 лв. Целевата група на проекта са хора
с увреждания и техните семейства, както и хора над 65 години
с ограничение или невъзможност
за самообслужване. Те получават
дългосрочна грижа, включително
социални, здравни и психологически услуги, оказва им се ежедневна подкрепа.
Във връзка с проектните дей-

Интервю с
председателя на
Общинския съвет
в Плевен г-н
Мартин Митев

ности
е
обособен
„Център
за почасови социални услуги“, който
се намира
на първи
етаж
на
жилищна сграда на ул. „Ген.-лейт. Атанас
Стефанов“ № 4. Центърът разполага с психолог и медицинска сестра, 22-ма социални асистенти,
90 лични и 17 домашни помощници. В първата фаза на проекта
почасово социални асистенти са
осигурени за 22 души, 90 души
имат личен асистент, а за други 48
е осигурен домашен помощник.
Втората фаза на проекта стартира
на 1 май тази година и тогава ще
бъдат сключени договори със 77
лица.
Друг социален проект, който
изпълнява общината, е „Продължаване дейността на Регионален център за ранна интервенция
на уврежданията - Плевен“. Този
проект е по договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен на 25.08.2016 г., в размер на
588 143,00 лв., по процедура на
ОП „Развитие на човешките ресур-
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си“ 2014-2020. Срокът за изпълнение е 01.09.2016 г. - 31.12.2018 г.,
с основна дейност предоставяне
на интегрирани услуги за ранно
детско развитие: ранна интервенция на уврежданията при деца
от 0 до 7 години; предоставяне
на подкрепа и консултиране на
бъдещи и настоящи родители и
семейства; здравна консултация
за деца до 7 години; допълнителна педагогическа подготовка за
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт
в училище. Всички тези дейности
стартираха в началото на 2017-а.
В Община Плевен работим активно и по Националната програма за заетост и обучение на хора с
трайни увреждания. По тази програма до момента сме имали един
ангажиран в Община Плевен, в
момента едно лице работи по нея
и в село Ласкар, имаме заявка и
от още двама. Трябва да отбележа, че програмата е с ограничен
ресурс и Община Плевен е една
от малкото в страната, които кандидатстват и взимат хора по нея.
- Какви допълнителни социални услуги за деца и възрастни с увреждания предвижда
Общината в своята социална
програма в следващ период?
- През 2017-2018 година Община Плевен чрез реализирането на
проекти ще продължи предоставянето на едни от най-търсените
социални услуги - „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
Освен това по ОП „Региони в
растеж“ 2014 - 2020 г. предстои

разкриване на нови две социални
услуги - „Център за работа с деца
на улицата“ с капацитет 28 места и
„Център за временно настаняване“ с капацитет 32 места. Вторият
център - за временно настаняване ще има за цел да помага на бездомни лица, като задоволява ежедневните им потребности за срок
не повече от 3 месеца в рамките
на календарната година.
- Как се контролира и координира работата на всички тези
заведения за социални услуги?
- Всички тези заведения, за които стана дума, предоставят социални услуги в съответствие с
утвърдените от АСП методически
ръководства, указания, правилници и други документи. Ролята
на Общината е да направи анализ
на потребностите от определен
вид социална услуга и да предприеме необходимите законови
мерки за разкриването й, както
и да осигури устойчивост на услугите, разкрити чрез проекти по
различни оперативни програми.
Издръжката на социалните услуги се извършва от Общината
както със средства, предоставени от държавния бюджет, така и
със средства от местни приходи
и данъци. Общината поддържа
материалната база, оборудването и обзавеждането на социалните услуги. Към Община Плевен с
решение на Общинския съвет е
създаден и Обществен съвет по
социално подпомагане, в който
се разглеждат и при необходимост внасят за решаване от ОбС Плевен всички въпроси, касаещи
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Община Плевен ...
развитието и предоставянето на
социални услуги.
- Има ли краткосрочни и
дългосрочни програми, стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги в
Плевенска община?
- Развитието на социалните услуги на територията на община
Плевен е заложено в разработената и приета от ОбС - Плевен Общинска стратегия за развитието
на социалните услуги 2016-2020
г. Тя обхваща 5-годишен период
и е неделима част от Областната
стратегия за развитието на социалните услуги 2016-2020 г. Ежегодно се разработва и приема
План за развитие на социалните
услуги в общината за следващата
календарна година, отчита се и
изпълнението на Годишния план
за развитие на социалните услуги
в общината за изминалата календарна година.
- Г-н Митев, може ли да кажете
какво се прави, за да бъдат хората с увреждания достатъчно
ангажирани и активни във вземането на решения по въпроси,
които ги касаят?
- В община Плевен са разкрити
34 клуба на хората с увреждания
и пенсионерите (КХУП) с оглед
интегрирането им в обществото.
За подпомагане и координиране
дейността на клубовете отговарят
и съответните хора. За издръжка
на клубовете се залагат и средства в общинския бюджет. Освен
това хората с увреждания, как-

то и всички останали граждани,
имат право да посещават сесиите
на Общинския съвет, да задават
въпроси и изказват мнения по
въпросите, които ги вълнуват.
- Достатъчно ли според Вас
е адаптирана архитектурната
среда в общината за хората с
увреждания?
- По този въпрос мога да кажа,
че всички сгради за обществено
ползване са с адаптирана архитектурна среда – Областна администрация, Община, Съд, Прокуратура, Полиция, „Местни данъци
и такси“, лечебни заведения и др.
- Още един конкретен въпрос
по тази тема - предвиждат ли се
в Плевен дейности за реализиране на услугата „Специализирано транспортно обслужване“
за хора с увреждания по предварителна заявка?
- В Плевен вече има доста неща,
направени с цел да улесняват придвижването на хората с увреждания в града. По мащабния проект
„Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора
и Плевен“ бяха доставени 40 нископодови, несъчленени тролейбуси. По този начин бе осигурена
достъпна среда за хора с двигателни затруднения. Опитваме се
да помагаме с каквото можем.
- Благодаря Ви от мое име и
от нас, хората с увреждания, и
нека 2017 г. бъде за всички ни
много успешна!
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Дружеството на
АКЦЕНТЪТ БЕШЕ
СИБ в столичния
квартал „Хаджи
ПАТРИОТИЧНАТА
Димитър” проТЕМАТИКА
веде отчетното си
събрание на 28
Петър ЗАХАРИЕВ
март. Гости бяха
зам. кметът на район Подуене Ани
Бързанова, председателят на Българска асоциация на
пенсионерите Димитър Кисимов и
представители от
читалище „Стефан
Караджа”.
В доклада за едногодишната дейност на дружеството председателката Атанаска Велинова подчерта активната дейност
на ръководството и на всички членове за провеждане на всички планирани дейности. Редовно са провеждани заседания на
ръководството, разяснявани са на събранията документите, изпратени от РО на СИБ „Св. София”, осъществени са всички планирани инициативи, за които са включвани повечето от членовете,
според техните интереси, възможности и таланти.
Акцентът обаче беше отново върху патриотичните събития.
Чрез цикъл от лекции по история на България, изнесени от зам.
председателя на дружестовто, си припомнихме за героични
събития, които ни изпълват с гордост. За някои от тях вече сме
разказвали чрез списанието – за поставянето на паметна плоча
на военния ръководител в четата на Ботев на Никола Войновски
на едноименната улица в кватртала. Изслушахме лекции за годишнината от несправедливия за България Ньойски договор,
за гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, за 3 март,
за 100-годишнината от обявяването на Руско-турската оосвободителна война и др. По традиция тази „учебна” година по патриотизъм ще завършим с екскурзия до Тетевен и Рибарица със
заключителна лекция на лобното място на войводата Георги Бенковски.
Разбира се, отбелазахме подобаващо и личните ни празници
с много музика и веселие, защото така се опознаваме и сплотя-
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ваме като колектив. Това винаги
става в нашия клуб с домашно
приготвени лакомства и хумористични изпълнения. Традиция е да посрещаме големите празници като
Коледа и Нова година, 8 март и пр. в ресторант задено с колегите от
дружествата в района – в кв. Левски и в Сухата река.
Гордост за нас е вокалната ни група „Млади сърца” – носител на ммного награди от фестивали и други изяви.

Развихме и активна обществена дейност – проведохме срещи с кмета
на общината г-жа Ева Митова, с народния представител от ГЕРБ Георги
Георгиев по проблеми, които ни интересуват. Проведохме среща и с
евродепутата Ангел Джамбазки по въпросите на националната ни сигурност. А на общинския съветник Карлос Контреро на общо събрание
поставихме писмено въпросите ни за направа на пешеходните пътеки
тип Зебра на някои от улиците в района, за осигуряване на безопасно
движение за пешеходците, за премахването на такаса „Сградна инсталация”, за начина на изчисляване на такса смет и др.
Благодарение на спонсори осъществихме две екскурзии, безплатни
за нас. Редовно осигуряваме и безплатни билети за театрални и оперетни постановки.Участвахме и в честването на Деня на възрастните
хора в НДК, отбелязахме и 3 декември заедно с всички наши колеги от
столицата в ДМТ „Стефан Македонски”.
Нашата дейност привлича много хора и от други дружества, което е
много добър атестат за работата на ръководството и показва, че пътят,
по който вървим, е правилен и така ще продължаваме и занапред.
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ОО на СИБ в Симитли
„Кураж” се отчете за
последните 12 месеца и
планира дейности и
инициативи за
настоящата година
Годишното
отчетно
събрание се проведе в читалище „Св.Климент Охридски“ в града. Приветствени
слова към присъстващите
членове и гости отправи
председателят на клуб „Кураж” София Попниколова.
На събранието бяха обсъдени дейностите, споменаха се и
всички екскурзии, празненства
и мероприятия, които бяха организирани през миналата година. През 2016 г. клуб „Кураж“
отбеляза и своя 15 - годишен
юбилей.
Бяха обсъдени и новите предложения за дейността през
тази година и бяха подложени
на гласуване.
Дадена бе и възможност всеки

Нашата воля е
най-голямата
ни ценност

заместник-кметЪТ
Евгения Георгиева се
постара да отговори на
всички ВЪПРОСИ

от присъстващите да постави
въпроси, част от които бяха
насочени към заместник-кмета
в Симитли Евгения Георгиева.
Тя се постара да бъде максимално полезна и да отговори на
всички и даде идеи за промяна и
за още по-разнообразни дейности на клуб „Кураж”.
Председателката г-жа Попниколова пожела на всички
здраве и бързо преодоляване на трудностите, които
ще им се изпречат на пътя.

Вярвайте ни и ни дайте шанс
за работа, като не ни съчувствате, а предоставите подходящите условия

Цанка ОДАЖИЙСКА

С тези слова започна отчета за
работата на УС на ОО на СИБ –
Габрово за периода 2016 г. председателят Васил Грънчаров.
УС провеждаше редовно заседания, на които се решаваха

важни въпроси, свързани с дейността на организацията. Заедно
със съставните дружества в селата Яворец, Стоевци, Драгановци,
Враниловци, Армени, Райновци,
Гъбене, членовете са 586. Броят
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на починалите членове расте. Организирали сме групи за балнеолечение с подходящ транспорт
в „Релакс” Шипково и в „Здравница” - Поморие. Раздадени са дрехи втора употреба на 74 човека.
Ползвали са 14 души книги от
библиотеката ни. Получили са ортопедични обувки и протези 125
човека. От кабелната телевизия в
клуба са се възползвали над 120
човека. От паричните помощи по
чл.53 - 506 човека, от безплатните консултации от специалисти и
юристи - 770 човека. Участниците
в клубни мероприятия са 322-ма.
Към ОДИ Габрово има изградени
и все още действащи две секции
по интереси – ВГ „Надежда” и секция „Бит и култура”, която се събира всеки понеделник с ръководител Анка Петкова. На сбирките се
изнасят здравни беседи, запознават се с новостите в нормативните
уредби, касаещи хората с увреждания, четат се материали от пресата, организират се музикални и
литературни мероприятия, срещи
с други организации. Това осмисля живота на самотно живеещите,
да преодоляват стреса, който им

поднася ежегодно съдбата.
ВГ „Надежда” с худ. ръководител
Стефка Карапенева и технически
отговорник Пенка Гатева провежда своите репетиции всяка сряда
и обновява репертоара си, като
всички полагат много труд, за да
постигнат съвършенство. Групата е изнесла два самостоятелни
концерта и концерти в читалище
„Габрово”, участвала е на тържества в града и в цялата страна. На
9 и 10 юли 2016 г. групата участва в
10 Юбилеен републикански многожанров фестивал на хора с увреждания и получи златен медал
и плакет за цялостно творчество..
Васил Грънчаров представи но-

вата координаторка г-жа Кристина Кулева, която обеща да работи
за издиганe престижа на организацията. Председателката на РО
на СИБ - Габрово Стефка Рачева
даде ценни съвети и насоки за
работата на организацията, а хората, присъстващи на събранието, се изказаха по много въпроси,
свързани с правата им.
ВГ „Надежда” поздрави хората в
залата с две прекрасни песни.
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Поставени бяха
конкретни искания
към градоначалника
на Чепеларе, но и
благодарихме за
отзивчивостта

Отчетното събрание на
ОО на СИБ „Заедно можем
повече” - ЧЕПЕЛАРЕ
се проведе на 17 март.
Дечица от СОУ «Васил Дечев» изнесоха кратка програма и хората бяха развълнувани до сълзи...

Отчет за дейността на УС на ОО на СИБ направи председателката Милена Меркова-Хасан, дейността на КРК отчете
председателката Мирена Карова. Очете се и изпълнението на
бюджета и се утвърди бюджетът за 2017 г. Поради кончината
на двама от членовете на УС бе направен извънреден избор. Разгледани бяха и проекто-предложенията за бъдещата дейност
на организацията.
Гости на събранието бяха кметът на община Чепеларе г-жа
Славка Чакърова, на която хората зададоха въпроси и тя отговори на всички. Въпроси бяха отправени и към другите гости
– г-жа Тиколова от Инспектората в Смолян, г-жа Пърпулева
– експерт по социални дейности, г-жите Доралиева, Григорова,
и Илиева. Поставени бяха конкретни искания към градоначалника на Чепеларе, но й благодарихме за отзивчивостта – въпреки натовареността си, тя винаги намира време да ни чуе и да
ни помогне. И за деня на събранието беше осигурен обед пак от
общината, също и козунаци за всички, за което благодарим от
сърце!
За онези, които не могат да идват на такива мероприятия
поради тежестта на заболяването си, имаше предвеликденски
дар. На всички наши дарители благодарим от сърце!
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На 24 март ОО на СИБ в
Твърдица отчете дейността си за 2016 г. Гост бе
В. Василев - Председател
на РО на СИБ - Сливен
Радка ЗЛАТЕВА

Надяваме се да покажем
своя потенциал и да
дадем своя принос
за просперитета на
обществото

Отчетът за дейността на организацията прочете председателят Михаил Свещников. Нужна е по-голяма
активност и обединение между нас и
институциите, които се борят за правата на хората в неравностойно положение, се казва в него. Надяваме
се да покажем своя потенциал и да
дадем своя принос за просперитета на обществото. Тази тема е често
дискутирана в нашите среди, защото
основната ни цел като организация
е да променим статуквото и с общи
усилия да се опитаме да постигнем
за нас един по-нормален и достоен
живот.
В информационния ни център се
извършват различни услуги - информации, консултации, компютърни и
копирни услуги, попълване на документи по чл.53 от ППЗИХУ. От няколко години съвместно работим с представители на фирма „Сигма – МИ“
- Сливен – доставчик на медицински
изделия за хора с увреждания. Заедно с клуба на пенсионираните учители „Полъх от младостта“ посещаваме
театрални и музикални постановки
в ДТ „Гео Милев” в Стара Загора. Незабравими впечатления ни оставиха
екскурзиите. Чествахме и всички големи празници, и нашият международен ден, но освен почерпките и
веселбите, осъществяваме и други
инициативи. Например всяка година

за 8-ми март и 3-ти декември доброволци от клуба посещават домовете
на лежащо болни членове с малки
подаръци и по този начин им показваме уважение. Винаги сме канени
на всички мероприятия на общината
и народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методии“.
Отчетът на КРК прочете Станка
Калайджиева. Тя изрази своето удовлетворение, че документите се водят
и съхраняват правилно. По данни на
годишната справка към момента членовете са 91.
В своите изказвания хората подчертаха задоволството си от проведените мероприятия и направиха
предложения за бъдещата дейност.
Например: да се проведе ден на поета Петко Маринов, макар вече да не
е между живите, но беше наш член.
Предложени бяха и няколко маршрута за бъдещи екскурзии. Една група
от мъже в нашия клуб са много инициативни - винаги им хрумват различни идеи, които в повечето случаи
се осъщестяват.
Винаги с желание идвам при вас,
– каза г-н Василев - защото вие се отличавате със своята инициативност.
Той даде и някои насоки за дейността
на клуба. Благодарим и на него, и на
общинското ръководство, и на кмета
г-н Атанас Атанасов, които откликват
на нашите потребности.
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Със своите 520 членове
дружеството в Кубрат е
най-голямото в област
Разград

През отчетния период
членският състав
на дружеството е
нараснал с 38 души

Светломир КИРОВ
В Кубрат се състоя общо годишно отчетно събрание на
дружеството на хората с увреждания от града. Гости бяха Антония Средкова от община Кубрат,
Христо Антонов - председател
на сдружение „Диабет - Кубрат“,
Ахмед Камбер - директор на ОП
„Социални услуги“, представители на дружествата на инвалидите в Разград, Исперих и Завет.
Отчет за работата на дружеството през 2016 г. направи неговият
председател Нина Костадинова. В

дружеството е информирало и
консултирало около 3 500 души,
много от тях повече от един път. В
клубната база се извършва и без-

него бе отбелязано, че със своите 520 членове то е най-голямото
в област Разград. През отчетния
период членският състав е нараснал с 38 души. Целеви помощи
по 48,65 лева за придружители на
трудноподвижни лица са получили 41 души. А на 430 души с увреждания са доставени по 2 куб.
метра дърва за огрев на преференциални цени.
През 2016 г. ръководството на

платно измерване на кръвното
налягане на желаещите членове.
Продължава отбелязването на
местни и национални празници и
рождени дни на членове на дружеството. Радва с изявите си и
вокалната група, с ръководител
Гинка Денчева. Провеждат се и
различни екскурзии из страната.
Накрая бе приета и планпрограма за дейността на дружеството през 2017 година.
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В доклада, прочетен
от председателката Иванка
Петкова, бе направен
подробен анализ на
обемната и съдържателна
дейност на организацията

беше отбелязано ГОлямото значение и
ролята на навременното отразяване на
събитията в живота
на ОО на СИБ

Елена Енева

В последния ден на март ОО на СИБ в - Разград проведе годишното
отчетно събрание. В залата присъстваха 120 души. В доклада, прочетен
от председателката Иванка Петкова, бе направен подробен анализ на
обемната и съдържателна дейност на организацията. Отбелязан беше
големият принос на Вокална група ”Детелина” за популяризиране името на инвалидната организация. Госпожа Петкова планира и през следващия период да продължат срещите с членове, които се нуждаят от
помощ, участие в творчески срещи, честване на празници, посещение
на театрални и музикални постановки, екскурзии, фестивали, обмяна
на опит и много други. Направени бяха и предложения за поддържането
на сградата на организацията, която е общинска собственост, доста
амортизирана, за която председателката и касиерката полагат големи
грижи в извън регламентираното им работно време. Също така в изказванията беше отбелязано голямото значение и ролята на навременното отразяване на събитията в живота на общинската организация на
СИБ Разград, като благодариха за това на госпожа Елена Енева, която не
жали сили и средства да бъде близо до проблемите на хората в неравностойно положение!
Гост на събранието беше г-н Радослав Няголов – Председател на РО на
СИБ - Разград. Присъстващите взеха отношение по доклада, направиха
предложения и изказаха задоволство от работата на УС.

почти половината от
членуващите в
ОО на СИБ - враца са
с чужда помощ

За отличната работа през
2016 г., , председателят
Жасмина Баръмова получи
публични похвали

Галина ГАНОВА

В средата на март Жасмина
Баръмова направи отчет за
дейността си като председател на ООИ на СИБ във Враца. От доклада й стана ясно,

че миналата година в организацията са членували 191 човека, от които приблизително половината са зависими
от чужда помощ. Извадката
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показва още, че възрастовата граница на членовете варира между 40 и 90-годишна
възраст. Голяма част от тях
идват в Центъра за хора с увреждания не само за раздумка,
но и да се сдобият с различни
бланки и документи: за винетки, за социална оценка, за ортопедични обувки, за телкови
комисии и шофьорски книжки,
за лични лекари и прочее.
Първата екскурзия за годината се състояла през септември, когато за един ден хората
разгледали Парк-музей Врана,
Златните мостове и Боянската църка. През октомври
пък им гостували колеги от
Разградската организация, а
през ноември, в навечерието
на деня на Християнското семейство, групата посетила
Клисурския манастир и курорСХУ „Венетица” – Долна
баня проведе отчетното
си събрание в уютна зала
на СУ”Неофит Рилски”,
предоставена любезно от
директора Петя Янева

тния град Вършец, известен с
чистия си въздух и минерални
извори.
През годината, по традиция, са били отбелязани подобаващо и всички празници,
в т.ч. и 10-годишнината от
създаването на организацията във Враца. В отчета не
бяха спестени и похвали към
неотдавна създадения вокален
квартет „Детелина“ (Евелина Панова, Ангелина Йотова,
Пена Нечева и Саветка Генова), към техните изяви, грамоти и плакети от участия.
За отличната работа, за
доброто отношение към хората и усилието да внесе разнообразие в трудното ежедневие
на членовете, председателят
Жасмина Баръмова плучи публични похвали от Анна Василева и Веска Владинова.

В трудните дни на прехода
добрите жестове не са наше
ежедневие, затова имената
на хората, подали ръка
на инвалидите, трябва да
бъдат споменати...

Любомир КУЗЕВ
Събранието, проведено на 6 април т.г.. бе открито от председателя
инж.Светла Стоименова. Съгласно дневния ред, тя отчете дейността
на сдружението за 2016 г. Към датата на събранието членовете на
сдружението са 211 души. Бяха отчетени дейностите, осигурили интересен
и разнообразен живот в сдружението и по-добри условия в клуба, за
които сме информирали редовно нашата общност чрез списанието.
Последваха отчетът на бюджета за 2016 г., докладът на КРК и проектът
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В трудните дни...
за бюджета за 2017 г., направени
последователно
от
Светла
Стоименова, Лиляна Иванчева и
Йорданка Джамбазова.
В трудните дни на прехода
добрите жестове не са наше ежедневие, затова имената на хората,
подали ръка на инвалидите, трябва да бъдат споменати. А те са кметът
Владимир Джамбазов, председателят на ОбС Лиляна Драганова, Петя
Янева, Филип Джамбазов, Георги Торошанов, Адриана Благоева, Емилия
Симонова, Иван Габеров, Валентин Алексов и, разбира се, членовете на
УС: Мария Торошанова, Мария Георгиева, Николина Михайлова, както и
на КРК: Недялка Проданова,
Лиляна Иванчева и Соня
Костова. След избиране на
председателя за делегат на
Регионалната конференция
на София област, бе приет
и Културният календар на
сдружението за 2017 г., предложен от Мария Торошанова. От името на
ръководството на СХУ”Венетица” бе прочетено благодарствено писмо до
Мария и Методи Илиеви от фирма „Мегма”- Огняново за направеното
дарение за Великден.

IN MEMORIAM
На 28. 03. 2017 г. почина
Георги Стефанов Буцев дългогодишен председател на организацията на СИБ в Дупница. Само
прекрасни спомени ще живеят и ще ни
напомнят за веселия ти характер и голямото ти сърце, събрало много уважение за всички нас - това пишат хората
от неговата организация.
Ние, от ЦУ на СИБ се присъединяваме към тези топли слова.
поклон пред паметта му!

31

Ю

билей

áðîé 5
май 2017

Четвърт век ОО-Мездра
неделима
25 години заедно
години подкрепа
част 25
за хора, събрани по
и опора, 25 години
различни причини,
приятелски подаот СИБ дена ръка - с тези
но имащи една основна цел - интеграция в обществото
Една от първите, учредени в нашата страна - на
12.03.1992 г. на
картата на СИБ се
появява Основната организация в
гр. Мездра. На учредителите не им
е било никак лесно - не са знаели с
какво точно се захващат и по какъв
начин ще процедират, но са имали
една основна благородна цел - да
помагат на инвалидите, едни от найонеправданите
хора в нашето общество. Във времена, когато никой не
знаеше утрешната
цена на хляба, когато
инфлацията
приемаше главоломни размери и
на всяка крачка ни
дебнеше несигур-

думи определяме
нашата ОО на СИБ

ност, тогава първото ръководство на
организацията поема нелеката задача да обедини хората в една кауза,
да промени закоравялото мислене
на обществото по
отношение на хората с увреждания,
да накара самите
лица в неравностойно положение
да счупят оковите
на мълчанието и да
покажат на околните, че и те съществуват и имат
нужда да бъдат забелязани и равнопоставени.
И усилията им
дават плод, рганизацията ни достигна четвърт век. От
плахите стъпки на
учредителите
до
днес, когато наброяваме над 300
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Четвърт век ОО-Мездра...
членове, са изминали доста години на упорит труд, на тревоги, но
и на задоволство от постигнатите
резултати.

В първите години събранията и
заседанията на ръководството се
провеждат в една от стаите на социалната дирекция в сградата на
Общинската администрация. Покъсно за нуждите на организацията ни е предоставена отчуждена
къща в началото на ул. ”Стефан Караджа” с три стаи, които служат за
канцелария, клуб и бръснарница,
обслужваща хората с увреждания
в общината на преференциални
цени. От около 15 години седалището на организацията е в стая
108 на Социалния комплекс.
През изтеклите
25 години организацията на Съюза
на инвалидите в
Мездра се развива, води редовен
организационен
и културно-масов
живот и се ползва

с доверие и авторитет в обществото. Ежегодно УС провежда
най-малко по 3 събрания и 5 заседания, на които се взимат решения и тези решения
биват изпълнявани в кратки срокове. Периодично
ръководството
посещава групите наши членове
в селата на общината и с
помощта на кметовете се
разрешават възникнали
въпроси. През изминалите
години са изнесени нееднократно здравни беседи
със засягане на теми за
най-широко разпространените и
обхванали голям процент от населението заболявания, за превенцията и лечението им.
В седалището на организацията нуждаещите се наши членове
ежедневно получават консултации и информации по касаещи ги
въпроси.
Не малко закони в защита на
хората с увреждания и техните права е отвоювало за нас ръководството на СИБ, но и нашите
членове дават по нещичко от себе
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в обществена полза. От няколко
години участваме организирано в
инициативата „Да изчистим България” и се чувстваме добре. Вярно,
понякога се броим на пръстите
на едната ръка, но по-важното е,
че отдаваме доброволно труда
си за прекрасната инициатива.
Участваме и като бенефициенти
в иновативния фестивал на изкуствата „Фрий фест магията на Мездра”, което ни обогатява духовно
и ни изпълва с радостни трепети,
че и ние имаме какво да покажем
пред родната публика. Неописуема е радостта ни и от друга наша
изява - съвместно с членове на
пенсионерски клуб „Мездрея”
участвахме в зонални и държавни
първенства по масов спорт „Гим-

настрада” в раздел гимнастика с
танц в категория над 30 години.
И на състезанията през 2016 г. победихме конкуренцията и се окичихме със златните медали. Не са
малко и хората, които с усърдие
и търпение събират пластмасови капачки, предават ги при нас
безвъзмездно и по този начин помагат на хора в нужда.
Редовно си устройваме и празници по различни поводи, но
ежегодно почитаме две основни
за нас дати - това са Международ-

ният ден на хората с увреждания
3-ти декември и 17-ти септември, който с решение на Общото
събрание през 2001 г. е станал
наш патронен празник. Организацията ни е кръстена „Надежда” от
тогавашните делегати и носи това
име и до днес.
Организационният ни живот е
пъстър и ние от ръководството се
стараем да го обогатяваме все повече и повече. Запознали сме се с
десетки хора и сме обменили опит
със сродни организации, засега
само в пределите на страната ни.
Гостували сме на ръководствата
на организации в Лом, Видин, Чипровци, Монтана, Балчи, Несебър,
Смолян, Кърджали, Благоевград,
Бяла Слатина и с.Крушовица, посрещали сме и гости от някои от
тези организации.
Поддържаме добри взаимоотношения и преки взаимодействия
с общинската администрация, с
директора и служителите на Социалния комплекс, с читалищните
дейци, с местните медии. И тук е
моментът да благодарим на всички за топлата десница, която ни
подават винаги, когато се нужда-
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Четвърт век ОО-Мездра...
ем от тяхната подкрепа!
И тъй като за нас една от важните цели е да разнообразяваме
нелекия живот на хората с увреждания, организираме ежегодно
различни по характер пътувания.
Посетили сме над 30 източно-православни манастири и църкви,
слизали сме в недрата на земята
в десетки пещери, отмаряли сме в

на сътворените арт-предмети от
сръчните ръце на българските
майстори-грънчари, художници и
хора на изкуството.
В последните 5 години и морето
ни приветстваше с „добре дошли”
всяка година в заника на лятото,
когато въздухът се изпълва със
сладката нега на ранното грозде, а
морският бриз колебливо задухва

лоното на красивите ни прохладни планини, изкачихме се и до спиращи дъха височини. Запознахме
се и с Монти, Сейда, Рада, Елена
и Габриела, или казано накраткотанцуващите мечки от Белица.
Запознахме се отблизо и с народното ни творчество, посещавайки
Националния фолклорен събор
„Рожен” в две поредни години,
както и Националния фолклорен
събор „Де е българското” край
китното ни село Очин дол. Посещението ни в множество музеи и
галерии ни изпълваше с възхита,
почуда и гордост при гледката

някак хладничко, почти есенно...
Така живее организацията ни,
сърцето й тупти вече 25 години,
събрало в себе си болка, тъга, понякога безсилие, но и много радости, незабравими преживявания,
прекрасни моменти с приятелите
от нашето голямо семейство, наречено ООО на СИБ „Надежда”гр. Мездра.
Показател за качеството на работата ни са хората. Когато виждаме усмивки по лицата им, задоволство от получено съдействие,
тогава ние знаем, че си вършим
добре работата и сме спокойни,
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че нашите членове са получили
морално и духовно удовлетворение от членството си в организация ни.
Тържественото честване на
четвъртвековния ни юбилей,
състоял се на 16.03.2017 г., почетоха много гости, между които кметът на община Мездра
г-н Генади Събков, директорът
на Социалния комплекс г-жа Наталия Христова, директорката
на АСП К.Нецова, началник отдел ХУСУ към АСП Г.Недкова, г-н
Явор Хайтов - зам.председател на
43-то Народно събрание и наш
съгражданин, д-р Илияна Михайлова - директор на МБАЛ-Мездра,
председателите на двете пенсионерски организации в града ни,
както и някои от дарителите, които помогнаха празникът ни да
бъде с богата програма. Специални гости ни бяха трима от учредителите на организацията - Веска
Йотова, Лазар Пецински и Петър
Кръстев, които наградихме с юбилейни грамоти и по този начин им
благодарихме за отдадените време, сили и енергия за утвърждаването на ООО на СИБ-Мездра
като организация, защитаваща
правата на хората с увреждания и
техен приятел. Ръководството подари на всички присъстващи на
тържеството химикалки, изработени специално с логото на СИБ и
наименованието на нашата организация.

Камелия Петкова председател УС на ООО на СИБ Мездра и на РО на СИБ-Враца

OTTO BOCK BULGARIA LTD
И СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ
В БЪЛГАРИЯ (СИБ)
ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА
ПУБЛИКУВАН
В СП. КУРАЖ ИЗДАНИЕ НА СИБ ОЧЕРК, РАЗКАЗ,
ПЪТЕПИС ИЛИ
РЕПОРТАЖ, НАПИСАН
ЛИЧНО ОТ ХОРА,
ПРЕТЪРПЕЛИ
АМПУТАЦИЯ
Специално жури ще
номинира десет от предложените и публикувани
творби, първите трима ще бъдат удостоени
със следните награди
от фирмата Otto Bock
Bulgaria LTD:
1 награда – таблет;
2 награда – тридневна
почивка за двама във Велинград;
3 награда - два билета
за концерт в НДК по избор.
Конкурсът започва да
тече от 15 април и ще
приключи до 15 октомври 2017 г. Резултатите
ще бъдат отчетени през
ноември 2017 г.
Фирмата осигурява и
хонорара на журито.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В XI РЕПУБЛИКАНСКИ
МНОГОЖАНРОВ ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
с участие и на балкански народи ПЕРНИК, 8 и 9 юли 2017 год.

1.Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания
с изявен талант в областта на популярната музика, танците,
със собствени литературни творби, занаяти и други, които са
се класирали до трето място на регионалните фестивали.
2.Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи:
а/ До 18 години; 2/. До 35 години; 3/. Над 35 години.
3. Изяви на участниците в музикалния жанр:
а/. За групи – до 12 души, 2 песни до 7 мин.
б/. за индивидуални изяви: соло, дует, трио и квартет – 1 песен до 3 мин.
Участниците подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се
допуска плейбек, само жива музика или сингбек.
4.Изисквания към участниците в танцов състав:
а/. По два танца, 12 човека, общо 5 минути – с подсигурен
съпровод.
5. Относно участниците в алеята на занаятите няма ограничения, но молим в заявките да се посочи ясно кой с какво ще се
изяви и с колко човека, за да бъдат подсигурени условията.
6. Литература – участникът може да прочете или да издекламира собствено произведение – до 3 минути. Творбите трябва да се изпратят до 20 юни 2017 г.
Заявките за участие ще се приемат до 20 юни
2017 г. на адрес:
Перник 2308 кв. Църква
Клуб на СИБ, Анита Тараланска
Забележка: В заявките трябва да изпишете трите имена на
участниците и да се приложи копие от решението на ТЕЛК.
Трябва да се посочи и на коя дата искате да се явите на фестивала. Комисията при възможност ще се съобрази с вашето
желание.
Посочете телефон за обратна връзка. Отговорниците трябва да носят списъци на участниците с трите имена, ЕГН и номер на лична карта в три екземпляра.

П

амет

37
áðîé 5
май 2017

НИЕ - ТУКА...
И аз, жената, спрях. Сляп бе мракът.
„Не се ли вижда още?“ А пред мен,
понел мъждива свещ, отвърна ти - мъжът:
„Не виждам нийде път, и аз съм заблуден“.
И питах тихо аз - без стон, без вик, едвам:
„Очакваш ли го ти, очакваш ли ти там?!“
Повлечена от тебе, тръгнах нанапред.
Загледах с мътен взор - подкрепяш ме с ръка...
Аз отговор не чух; ти беше страшно блед.
Не чаках и ответ - а все вървим така...
И днес не питам аз, вървя до теб без път.
Една подкрепа мен остана - мъжът.
И търсим се до днес от векове сами...
Но колко яко ме притискаш в тоя мрак!
Че чувстваш се мой заслон, за мен живееш ти.
Днес знаем, няма път, но нека тръгнам пак!
И леко ни е тъй - с любов, сами вървим,
А в любовта си, Господи, пред теб ще се смирим.
СКРЪБ
Мъждукат газени фенери
във уличната гъста кал.
Нощта във локвите трепери.
Вампир луната е заял.
И просяците с ръце вдървени
фенерите подпират с гръб;
а бедните им мисли спрени,
увиснали на щърбав ръб.
Под хладна светлинка във здрачът
на гола немощ, подир теб
те - просешките мисли плачат:
„Пари ми дай, пари за хлеб!“
- Ех, стига куцахте сакати!
Днес в празник тропахте по мен!
„Ний носим сухите комати
в бордей на кална локва плен.
И просим в пътя си до къщи,
по улици - море - вървим.
На всеки стълб фенер намръщен
ний слабия фитил гасим.“
Вървят те - нечовеци бедни.

Яна Язова е родена
в Лом на 23 май 1912
г. Произхожда от семейство на учители.
Първите и три книги
са стихотворни сборници. Тематиката в тях
е свързана с чувствения живот на жената,
с мистичната сила на
природните стихии, с
националната съдбовност и символика. В
стиховете й се появяват
образи от социалното
дъно-гамени, просяци,
циганки, проститутки.
Поетесата прониква в
психиката на социалните низини и предусеща
гнева и озлоблението, които ще разрушат
устоите на обществото.

Вървят - тук плът на вечна скръб.
Фенерите гасят последни,
Подпрели ги със дрипав гръб.
Нощта до портите се спира,
за помощ гледа ме в очи...
А улицата ги разбира
и в хладна тиня си мълчи...
И хукнах аз към теб в тъмите
да скрия празник в твоя праг...
Но в сънен креп мълчат вратите И всеки дом е саркофаг.
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ПРАЗНИЦИ - ОБИЧАИ И ЛЕГЕНДИ
Когато почетете по
християнски Гергьовден
и Спасовден, можете и
да се пошегувате с надградените традиции у
нас... Защото май поважно стана да осигуриш
агнешкото за 6
май, нежели да отидеш
до църквата, или да уважиш воинските ритуали... А пък за Спасовден,
ние, българите, сме го
измислили!

Все пак, нека да им е
честит именния ден на
всички наши приятели,
носещи хубавите
имена
Георги
и Спас,
Гергина
и Спаска...

Интересно нещо са връзките между
езическите и християнските празници и традиции. Поредната, с която се
сблъскахме, е свързана с деня на Св.
Св. Константин и Елена. Освен че почитаме тях, това е и най-светлият ден
за нестинарите. Връзката открихме в
една стара странджaнска приказка.
Било много
отдавна,
когато Господ
все още ходел
сред хората
и се занимавал с техните
дела. Но вече
имал нужда от помощник. Дълго се чудил
как да избере най-подходящия. Накрая решил да запали огън до небето и да извика
всички ергени. Изчакал огънят да стане на
червена жарава. Тогава казал на момците,
че който влезе и потанцува върху жаравата
с боси крака, той ще бъде неговият помощник. Всички гледали със страх огъня и никой не смеел да се събуе. Докато не се появил един смелчага на име Константин. Той
изпълнил желанието на Господ, без да се
нарани от огнения танц, и станал негов помощник. След време Константин пожелал
да се ожени. За да бъде достойна избраницата, Господ подложил на същото изпитание всички моми. Отново само една девойка приела и изтанцувала огнения танц.
Името й било Елена. Оттогава денят носи
името и на двамата – Константин и Елена, а
българите играят нестинари!
Честитим именния ден на всички,
които носят красивите имена Константин, Елена и техните производни, както
и празника на всички нестинари.
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КРЪСТОСЛОВИЦА

Съставила:
Василка КИРОВА

ВОДОРАВНО:
1 . Ст и х о т в о р е н и е
от П.Р.Славейков. 7.
Пръстеновиден коралов остров. 8. Модел
руски вертолети. 9.
Повест от Н. Гогол. 10.
Стихотворение от Бл.
Димктрова. 11. Опитен летец-изтебител.
12. Герой на Флобер
от романа "Саламбо".
13.Френски живописец (1832-1883). 14.
Италиански вестник.
16. Учен, който се занимава с растения. 18.
Героиня от чехословашки филм "Жената
зад щанда". 19. Музикална нота. 20. Малка
планина в Алжир.
ОТВЕСНО: 1. Героиня на Е.Зола от едноименен роман. 2. Един
от тримата мускетари. 3. Английски полярен изследовател (1777
-1856). 4. Спортно равенство. 5. Руска императрица (1729 -1796).
6. Гepoй на К.Велков от романа "Село Борово". 10. Сборник от
църковни песни. 12. Град в Камерун. 13. Косвен налог върху стоки, превозвани през границата на дадена страна. 15. Френски художник (1824-1888). 16. Стихотворение от Ив.Вазов. 17. Разказ от
А.Куприн.
ОТГОВОРИ НА ДИАГОНАЛИТЕ ОТ БР. 4
НАДЯСНО: 1. Кирил. 2. Декан. 3. Макак. 4. Ротатор. 5. Лавис. 6. Ник. 8. Мат. 10. Киловат. 12. Надир. 14. Пелит. 15.
Довод. 16. Копие. 17. Мол. 19. Рен (Лудвиг).НАЛЯВО: 2. „Дим”.
3. „Мерак”. 4. Ракитин (Никола). 5. Локал. 6. Натан (Жак). 7.
Живак. 9. Кит. 11. Сомовит. 13. Дар (Питер ван). 14. Подем.
15. Девин. 16. Колар (Ян). 18. Ропот. 20. Лид.

юни

паметта на българия

7. - 110 г. от
рождението на
Младен Исаев български поет
(1907-1991)

15. - 145 г. от
рождението на
Антон Страшимиров
- български прозаик
и драматург
(1872-1937)

16. - 70 г. от рождението на
Кирил Кадийски (1947) - български
поет, есеист, преводач и
дипломат

•22. 155 г. от
рождението на Иван
Шишманов - български
литературовед,
общественик,
академик, фолклорист
и етнограф
(1862–1928);

25. - 90 г. от
смъртта на Боян
Пенев - един от
най-изтъкнатите
български
литературни
историци и
критици (1882-1927)

17. - 85 г. от
рождението на
Андрей Германов
- български поет
(1932-1981)
•22. - 155 г. от
рождението на
Иван Шишманов
- български
литературовед,
общественик,
академик,
фолклорист и
етнограф
(1862- 1928)

