2 юни - Ден на Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта
на България
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Празникът ви мина, мили деца, но иде лято,
ваканция - нека всеки ден за вас е празник!
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На 16 май 2018 г. се проведе Общо събрание на СИБ,
на което бе отчетена дейността за 2017 година
ЗАЩИТАВАМЕ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ
В ИМЕТО НА ПЕРСПЕКТИВАТА
Красимир Коцев - председател на СИБ
Акцентът в работата на СИБ през 2017 г.беше поставен върху активното участие в укрепването на гражданското общество и предпазването му от въвличане в политически борби; задържане спада в доходите
на хората със специфични потребности, преодоляване последствията
от неблагоприятните климатични условия и осигуряване на качествени социални услуги; свободен достъп до социалните ресурси на страната и европейските социални фондове; умерен натиск върху местните
органи на властта за преодоляване на архитектурните, транспортните
и комуникативни бариери. За съжаление гласът на хората с увреждания и на техните НПО се размиваше в общия хор на социалното недоволство поради липса на единодействие в неправителствения сектор,
деформирани интереси и партийни пристрастия. Не се получи очакваният бърз ефект от ратифициране на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания поради фискални ограничения, наложени от
кризата и неадекватните реакции нуа управляващите и политическата
класа. Неблагоприятно влияние оказа правителствената криза, прераснала в парламентарна и институционална, върху изпълнението на мерките в Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания, които са
от компетенцията на СИБ и другите национално
представителни НПО. В тази неблагоприятна обстановка проведеният VІІІ-и конгрес на СИБ пренареди приоритетите за работа със социалните
институции и органи в държавата..
Общо за цялата 2017 г. в системата на организацията бяха извършени социални услуги и беше
оказана допълнително социална помощ на 843 855 души с функционален дефицит. Остойностени по Вътрешната наредба на СИБ, услугите
и помощите надхвърлиха 7 247 963 лв., като дейностите бяха дофинансирани от бюджетната субсидия с общо 617 000 лв., а бюджетната
субсидия се запазва на едно и също равнище вече 4 години. С 1 лев
бюджетна субсидия СИБ е оказал помощ и услуги на стойност 11.75 лв.
Към 10.01.2018 г. някои РО на СИБ отчетоха дейността си формално, или
са обслужили незначителен брой хора с увреждания (Добрич – 1432
души; Търговище – 1986 души; Силистра – 4 326 души и др.).

Продължава на стр.34
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ДЕЛОВИ СЪБИТИЯ, ВЪЛНУВАЩИ СРЕЩИ
И ПЪТЕШЕСТВИЯ
габрово

Цанка ОДАЖИЙСКА

   

По покана на ОО на СИБ и секция ”Бит и култура” в Габрово
д-р Мария Митева, която 14 години е общопрактикуващ лекар в
града, гостува на хората с увреждания. В пълната зала посетителите чакаха с голямо нетърпение здравната беседа за най-новите закони в здравеопазването. След беседата започна отворен
диалог, в който хората задаваха въпросите, които ги вълнуваха
- за лекарствата, цялостно или частично заплащани от Здравната

каса и кои имат право на тях, кои
имат право на Рецептурна книжка и за какви заболявания, за лекарската мафия и парите, които
пациентите трябва да дадат под
масата и защо ТЕЛК-решенията се
бавят по 3-4 месеца, което ги лишава от пенсия, на колко прегледа имат право диабетно болните,
за направленията, които личните
лекари отказват на болните със
специфични заболявания и пр. На всички въпроси д-р Митева
отговори обстойно. После и тя седна на дългата маса сред хората
и всички се почерпиха с донесените от нея сладкиши, торти, безалкохолни напитки и разговорите продължиха още два часа. На
новите си приятели д-р Митева подари апарат за кръвно налягане и им обеща всякакъв вид подкрепа, ако я потърсят, и повторно
да посети секция „Бит и Култура”, ако бъде поканена.
Инициатори на срещата бяха координаторката Кристина Кулева и организаторките Христина Димитрова и Милена Петкова.
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И в Троян отпразнувахме подобаващо великденските празиници. Събрахме се в Ирландския
ресторант задено с гостите
ни г-жа Маргарита Якимова – началник отдел “Хора
с увреждания и социални
услуги” в Дирекция Социално подпомагане и Мишел и Клодин Го – дългогодишни приятели
на организацията и преводачката
им г-жа Румяна Еврева. Председателката на организацията г-жа Йонета Радоевска поздрави присъстващите, благодари на фирмите,
които са отворени към хората с
увреждания и винаги откликват
и правят дарения. “Нека всеки да
отнесе светлина и радост вкъщи,
свежо настроение и надежда, че
вярата в доброто не е забравена,

Нина Матеева

че винаги ще има някой, който да
ни подаде ръка и да помисли за
хората, ощетени от съдбата” - подчерта в словото си тя.
На тържеството присъстваха 60
души. Хапнаха вкусен обяд и се
забавляваха под звуците на жива
музика. Няколко песни изпълни
и леля Янка – дългогодишен наш
член.
Най-вълнуващото за всички бе
дългоочакваната празнична томбола, от която почти всеки спечели малка предметна награда.
СОФИЯ

На 21 април ИД „Роза“ – район „Кр. поляна“, София,
организира за своите членове екскурзия до Мелник,
Рупите и Роженски манастир.Тя се осъществи с любезното
съдействие на ръководството в район „Кр. поляна“, за да
бъдат екскурзиантите доволни и в добро настроение.
Пристигаме в Мелник. Този град е не просто архитектурен резерват, не град с множество винарни, Мелник е град приказка.Тук
посетихме Градския музей, където е показан основният поминък
на района – винопроизводството от местна мелнишка лоза.
Безспорно най-значимата сграда в градчето е Кордопуловата
къща. В нея е уредена експозиция на мелнишка изба, издълбана във вид на тунел в скалата, с експонирани в нея огромни
бъчви за съхраняване на мелнишко вино. Над града се извисяват
Мелнишките пирамиди. Човек трудно би ги описал, трябва да
отидете и да ги видите!
След като отпочинахме и се подкрепихме, ред беше на Роженския
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манастир „Свето Рождество
Богородично“. Заедно с красотата
на църквата и иконостаса
там се откроява и иконата
„Света Богородица Вратарница“,
за която се твърди, че е
чудотворна и лекува болести.
Роженски манастир и църквата
му са силно духовно място, от
което си тръгнахме спокойни и
заредени с енергия.
Следващата ни цел бяха Рупите – живописна местност с не
малко мистика в себе си, с величие и усещане за спокойствие.
Посетихме и скромната къщичка на пророчицата Ванга, в
която тя прекарва последните години от живота си.
Уморени бяхме, но доволни и заредени. Не толкова от
енергийната сила на посетените забележителности, колкото
от дълбокото удовлетворение за един прекрасно прекаран ден.
Благодарим на екскурзоводката Лили, която беше
изключително осведомена и удовлетворяваше всички наши
интереси, на шофьора на автобуса, който проявяваше разбиране
и загриженост и най-вече на организаторите, които не пожалиха
сили и желание, за да се чувстваме добре.
Ангел НИКОЛОВ
Група от 40 души от Исперих осъществи тридневна екскурзия до Република Турция
с финансовото съдействие на
Областния управител на Разградска област Гюнай Хюсмен
и няколко фирми. Включиха се
хора от пенсионерските клубове „Юнак”, „Надежда”, от клуба
на СИБ „Вяра” и Сдружението с
нестопанска цел„Диабет - Исперих”. Главен организатор беше
Председателят на клуб „Юнак”
Мехмед Дахилов. Най-напред бе
посетена Желязната църква «Све-

исперих

ти Стефан» в Истанбул. Там миряните си запалиха свещи за здраве
и за свои починали близки. Раз-
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гледаха и двореца „Долма бахче”
и едноименната джамия.
В кафетерията до морето
пиха хубав турски чай. Тук
някои имаха възможност да се
запознаят с известния гражданин
на
Истанбул
таксиметровия
шофьор Юждел, който познава
всички улици в града. Научиха
за Султан Селимовата джамия
– Великолепен паметник на
турската архитектура, също и за
Сюлеймановата джамия, Синята

джамия, Дворецът Топкапъ един от най-богатите музеи в
света.
С двата автобуса гостите преминаха край забележителностите на древния и
модерен Истанбул. Посетиха и град Чанаккале и древния град Троя. В Чанаккале
пътуваха с ферибоота по
Мраморно море и видяха
и впечатляващото оръдие
и паметници на бойци
от Първата световна война
от различни народности. Тук
е и паметникът на Ататюрк и
войниците му. Знамето пред
паметника е високо 76 м., а
пилонът - 81 м. Пантеонът също е
с височина 76 м. и с 5 колони.
Исперихчани бяха настанени в
уютния хотел „Керван Сарай. Там
се запознаха с местния журналист
Салих Йълмаз от вестник „Айналъ
Пазар”. Други се запознаха с летец,
който бил роден в Кубрат...

Любомир КУЗЕВ

долна баня

Официално бе закрит тазгодишният сезон на сбирките от
дневната седянка на членовете от Сдружението на хората с увреждания “Венетица” в Долна баня. В присъствието на енорийския свещеник ставрофорен иконом Пламен Димитров председателката на сдружението инж. Светла Стоименова съобщи, че в
дарителската каса в клуба за втори път вече са събрани 70 лева
от членовете и от благочестиви християни за възстановяването на изпепеления стар параклис “Света Петка” край рилския
град. Миналата година членовете събраха сумата от 250 лева.
Сега събраната сума бе връчена на отец Пламен, а той, след като
поздрави всички присъстващи с “Христос Воскресе”, сърдечно
благодари от името на църковното настоятелство при храм
“Успение на Пресвета Богородица” за събраните средства и ин-
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формира, че изпепеленият
след пожара стар параклис
вече възкръсна като птицата Феникс от пепелта. Заслугата е на всички
долнобанци, на стотици
благочестиви християни,
на местни фирми и организации, на долнобанци в
чужбина, които дариха не
само пари, но и много доброволен труд и материали за неговото
съграждане.
Отец Пламен спомена, че вече е финализиран договорът с
Държавен фонд “Земеделие” и е финансиран проектът за възстановяване на манастира “Свето Възнесение Господне” в новото
село Свети Спас на стойност 850 хиляди лева по Програмата
за развитие на селските райони 2014 - 2020 година.
Председателката на сдружението инж. Светла Стоименова
благодари и отличи с награди участниците във Великденската
изложба в клуба, след което всички си спретнаха тържествен
обяд с печено пиле, вкусни домашни салати и наздравици за доскорошни срещи през есента на сбирките на дневната седянка.
Светломир КИРОВ
Поредната среща на
представители на РО на СИБ Разград с председател Радослав
Няголов с членове на НПО за
балканско културно приятелство

РАЗГРАД

и сътрудничество в Одрин с
председател Сами Гюлтекин се
състоя в турския град. В състава
на групата от България участваха
представители на общинските
организации на
хората с увреждания
в Кубрат и Лозница
с председател
Маргарита Минкова.
  Бяха обсъдени
въпроси и идеи,
свързани с понататъшното
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развитие на отношенията
между двете организации. В
продължение на два дни, водени
от любезните домакини, гостите
посетиха джамията “Селимие”,
двореца на здравето на султан
Баязид, двете български
църкви “Св. Св. Константин и
Елена” и “Свети Георги” и други
забележителности.
Гостите не пропуснаха
да опитат вкусния
одрински специалитет
“Тава джигер” и да
посетят известните
турски борси за
пазаруване.
В края на посещението
беше взето интервю

габрово

от председателя на РО на СИБ
в Разград Радослав Няголов. В
него той изрази мнение, че е
време да се обогати с нови идеи
продължаващото вече няколко
години сътрудничество между
двете организации. Двете страни
се договориха да продължат
контактите помежду си.

Кристина КУЛЕВА

Слънчев,
усмихнат
майски
ден...
19 души от Габрово
- от клуба и
дружеството на СИБ - потеглиха за
Трявна, усмихнати и нетърпеливи да
гостуват на съмишлениците си от този
град. Носехме само един букет - китка
росен здравец - символ на здравето, на
силата, на борбеността на всички, които
са в неравностойно положение. Там бяхме
посрещнати топло от ръководството
- председателката Мария Тодорова,
Недка Райкова, Ганка Маринова, зам.
председателката Радка Личева и Бонка
Йовкова. Докато хората се опознаваха
на чаша кафе и чай, разговорите бяха изненадващо прекъснати
от народна песен, изпълнена от Вокална група «Детелини» с
ръководител Митко Маринов. Габровци върнаха жеста и Лалка
Колева рецитира стихотворение на Иван Вазов...
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И
така
поздравите
продължиха
имаше
скечове, още
музикални
поздрави...
Клубът
се
изпълни
с
песни, смях и
приятни разговори! После се разходихме из града, правихме си
снимки и си обещхме нова среща вече в Габрово.
Специално благодарим на организаторките Милена Петкова
и Христина Димитрова - жените, които направиха Клуба в
Габрово по-посещаван, по-интересен и по-разнообразен.
Мариана ДОНЧЕВА

Структурите на Съюза на инвалидите в България в общините на
Ловешка област ще са партньор
на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/ в започналата
национална кампания „Достъпна
България“. В края на април членове на комисията, водени от
председателя й Ана Джумалиева,
посетиха града и се срещнаха с
представители на държавната и

ЛОВЕЧ
местната власт и на институции.
„На срещата при областния управител, на
която присъствах, се договорихме
общинските
структури на СИБ да приемат сигнали от наши
членове за недостъпна
архитектурна среда и да
ги предаваме на Комисията“, съобщи регионалният председател Иван Лазаров. С членове
на КЗД са обсъдени и други проблеми от ежедневието, свързани
с липса на звукови светофари, неподходящи за незрящи пешеходни пътеки, тоалетни в училища и
детски градини, неприспособени
за деца с физически дефицити и
редица още неща, които затрудняват живота им.
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„Интеграцията на хората с увреждания е основен приоритет в
работата ни“, припомни Лазаров
пред 18-те делегати на общинските организации, които присъстваха на регионалното отчетно
събрание на 30 април. Те изразиха задоволство от постигнатото
в резултат на протестите срещу
намеренията на правителството
за промяна в трудовата експерПАЗАРДЖИК

тиза. В протестните действия „под
прозорците на властта“ участваха
и представители на няколко организации на хора с увреждания от
Ловеч.
Според хората с увреждания т.
н. реформи щяха да доведат до
отнемане на техните права, ограничаване на възможността да работят и повече да задълбочат социалната им изолация.

Нена БИВОЛАРСКА

Пещерняци от Пазарджик подариха на хора с увреждания необичаен,
но много вълнуващ подарък – разходка в една от най-забележителните
пещери в страната ни – Съева дупка. Акцията бе организирана от
Сдружение „Планинско спасяване-Пазарджик“ при спазване на всички
стандарти за безопасност, така че преходът да не крие рискове дори
за трудно подвижните участници. Те бяха прикрепени към специални
съоръжения, позволяващи да бъдат пренесени, където е необходимо,
както и да останат изправени в пещерата, за да се насладят на цялата й
красота.
„На 5 май 2018 г. три автомобила с девет човека в тях, се събрахме
на ул.”Константин Величков” в Пазарджик, за да се включим в едно благотворително събитие, на което нашето сдружение „Планинско спасяване- област Пазарджик“ беше съорганизатор, разказа в социалните мрежи
Колчаков. Мероприятието беше организирано съвместно със сдружение
“Пещерно спасяване” и фондация “Ела и ти”. Имахме за цел да покажем
на хора с увреждания този чуден и уникален свят - подземните красоти на
пещера Съева дупка, една от най-красивите български пещери.
По пътя всичко мина
благополучно и след около
два часа и половина спряхме
на паркинга пред пещерата.
Там вече ни чакаха група
пещерняци и доброволци,
благодарение на които,
инициативата
изглеждаше
възможна. След няколко
телефонни разговора стана
ясно, че хората с увреждания

12
áðîé 6
юни 2018
ПАЗАРДЖИК

са потеглили от София с няколко автомобила, микробус, както и с джипа
на “Пещерно спасяване”, но са попаднали в “тапа” на магистрала Хемус,
което значеше, че ще се забавят малко. Ние нямаше какво да правим,
подготвихме три носилки, от които планирахме да използваме само две
и седнахме да пием кафе. Третата носилка беше за резерва.
Пещерата е изключително богата на вторични карстови форми,
сталактити, сталагмити, сталактони, драперии и много други, което
всъщност и придава уникалната красота и привлича хиляди туристи всяка
година. Пещерата е с денивелация от общо 40 м., които се преодоляват
като се върви по направени стъпала.
Тъй като не беше възможно хората да преминат стъпалата с инвалидни
колички, а да ги внесем с тях щеше да бъде изключително трудно, се
налагаше използването на гореспоменатите носилки.Междувременно се
присъединиха още доброволци и вече бяхме достатъчно, за да се справим
с пренасянето на трите носилки едновременно. Скоро пристигнаха и
хората в неравностойно положение, бяха общо 12 души с най-различни
проблеми. Събрахме се на площадката над пещерата, запознахме се и
обсъдихме различни варианти за осъществяване на начинанието. Някои
от хората не бяха на колички и искаха да влязат на собствен ход. Те бяха
и първите, които тръгнаха съвместно с различен брой придружители
в зависимост от състоянието на всеки един. След това започнахме да
настаняваме по-трудно подвижните в носилките и да ги внасяме по този
начин в пещерата. Вътре спирахме на най-красивите места за снимки, за
да имат възможност хората да се порадват на подземната природа.
Това, което на мен ми направи впечатление, бяха реакциите на хората,
които никога преди това не бяха влизали в пещера - гледаха с искрящи
очи, затаили дъх и въртящи глави във всички посоки, сякаш искаха да
“уловят” и запомнят всичко. След няколко часа и последните бяха върнати
на площадката, от която стартирахме и всичко приключи. Изказахме си
благодарности, настанихме ги по автомобилите и те си тръгнаха. Мислех
си, че направихме нещо много хубаво...
Знам, че някои от тези хора прекарват голяма част от живота си в
една стая без възможност да отидат където и да е. Почувствах се много
удоволетворен, че всичко мина добре и успяхме да покажем една
достъпна само за здрави хора природна забележителност на толкова
много хора с увреждания. Явно съм бил толкова удоволетворен, че дори
забравих да благодаря на спасителите и доброволците за помощта им.
ИЗВИНЯВАЙТЕ! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО ОТДЕЛИХТЕ ОТ
ВРЕМЕТО И СРЕДСТВАТА СИ, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТАЗИ БЛАГОТВОРНА
КАУЗА!!!“, написа още Иво Колчаков.
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ВЕЛИНГРАД
Поради големия капацитет на ползвателите на Дневен център
за възрастни хора с увреждания и нуждите на
услугата „От врата до
врата”, д-р Костадин
Коев внесе в Общински
съвет проекторешение
за закупуването на 25
-местно превозно средство за центъра със средства от делегирания им бюджет. С единодушие местният парламент даде
съгласието си.
След проведена обществена поръчка възрастните хора от
центъра вече се радват на новото си возило „Ивеко”, което е
с платформа за инвалидни колички. Директорът на ДЦВХУ
Елена Янева-Зисова бе организирала тържествено посрещане
на новата си придобивка. Тя благодари на кмета д-р Коев и ОбС
Велинград за съдействието и загрижеността.
За доброто настроение се погрижи Детски фолклорен ансамбъл „Чепинче” при ОНЧ „Кирил и Методий -1905” с ръководители Аделина Пещерска и Ели Саздова.

Любомир КУЗЕВ

ДОЛНА БАНЯ

40-сет членове от Общинската организация на хората с
увреждания “Зорница” от Велинград с председател Катя Славова гостуваха на своите нови

приятели от Сдружението на
хората с увреждания “Венетица” в Долна баня с председател инж. Светла Стоименова.
Гостите бяха сърдечно посрещнати от домакините
в своя клуб, където
инж.
Стоименова,
след като ги поздрави с “Добре дошли!”,
ги запозна накратко
с историята на Долна
баня и дейността на
долнобанската организация на хората с
увреждания. Тя по-
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дари на велинградчани картина,
изобразяваща ваза с букет перуники, символ на приятелството
и дълголетието, нарисувана от местния любител
художник
Иван Луджов.
В отговор
Катя Славова
прочете писмо за приятелство
между
двете организации, подари стенен часовник за
клуба и букет родопски здравец.
Гости и домакини посетиха
енорийския храм “Успение на
Пресвета Богородица”, където
ставрофорен иконом Пламен
Димитров им разказа за светите
места в рилския град и духовния
живот на миряните.

А след това бе посетена и фермата за щрауси, където всички
се забавляваха с причудливите
птици и с разказа на собственичката
Елмира
Димитрова.

Срещата продължи с празничен обяд, после вокалната група “Приятели на песента” от
велинградския клуб поздрави
всички с песни за душата, младостта, любовта и старостта и
с пожелания за здраве и скорошна среща в родопския град.

Павлина Беленска

СЕЛАНОВЦИ

Така минават нашите празници: на 07 май 2018 г. членовете и симпатизантите на Клуб
на хората с увреждания “Надежда-Селановци 2014”, отпразнувахме Гергьовден. Наши
гости бяха от с.Софрониево
- Клуб на инвалидите “Лале”
с председател Хрисна Стоянова. На празника бяха 52-ма
души, гости и симпатизанти.
Веселието, танците и почерпката бяха на ниво!

Нека срещите ни да продължават и занапред, защото
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тези мигове ни крепят, а гостуващите клубове ни даряват с нови приятели! В таСАМОКОВ
Решаваме и тръгваме за пореден път към Родопите. Първата
ни цел е красивото село Момчиловци. Накацалите по склоновете къщи на селото ни напомнят
Велико Търново. А къщите тук са
големи, многокатни и като наболи
цветя по склоновете до самия им
край. Спираме в центъра, просторен площад с големи обществени
сгради. Бързо намираме музея
- доста голям за такова селище.
Запознаваме се със забележителностите на този край, отдъхваме
за малко и потегляме към Смолян.
А той е станал прекрасен град!
Целта ни е да посетим Планетариума, известна забележителност
за града. Имаме успех, че веднага
случваме на поредното представление на космическите красоти.
Доволни от видяното и чутото, излизаме пред входа и бързаме да
си направим снимка за спомен от
това забележително място. Наблизо до него е новата сграда
на църквата Свети Висарион
Смоленски, впечатляваща със
своята архитектура.
Крайната ни цел е пещерата Ухловица. Пътят се вие из
стръмнините почти до границата ни с Гърция. Високо
на хълма се вижда входът на
пещерата. Естествено, изкачването до там не е за всеки...

кива моменти се забравят за
мъката и тъгата и всичко е
слънчево и радостно...
София СОТИРОВА
Хълмът е доста стръмен, а в горната му част са изградени 200
стъпала. Влизаме в пещерата. Тя
е стръмно спускаща се надолу
на десетки метра. Изключително красива и може би наистина е
най-красивата в България. Освен
сталактитите, сталагмитите и сталактоните, пещерата е забележителна с изобилието на дендрити,
красиви варовикови образувания, напомнящи китки на брокули... Напускаме с известна тъга и
тази природна красота. Тръгваме
надолу, а наоколо са нацъфтели
акациите. Една от нашите жени е
донесла, приготвена от нея погача - нали денят е на Свети Спас и
има желание да ни почерпи...
Отдъхваме и потегляме обратно към Самоков. Пътят е дълъг,
умората си казва своето, но лицата на всички греят... Дано повече
такива дни изпълват живота ни!
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Предлагат се годишни награди
за социална работа - както в
другите професионални сфери

социална политика

Виолета Атанасова
Да се правят номинации за работещите в социалната сфера
и да бъдат удостоявани с годишни награди най-сърцатите хора,
които са се посветили да работят за благородната кауза на своята
професия – това бе дискутирано на среща в ЮЗУ „Неофит Рилски“,
проведена по повод Световния ден на социалната работа. Предложението за годишните награди в тази все още недооценявана
от обществото по нейната трудност, специфичност и значимост
професионална сфера, бе направено от Анелия Велинова – директор на кюстендилския Дом за възрастни хора с физически
увреждания „Ильо войвода“, която в момента е и докторант към
катедра „Медико-социални науки“ във факултет „Обществено
здраве, здравни грижи и спорт“. Нейна беше и инициативата форумът в първи
корпус на ЮЗУ
да бъде съпроводен с представяне
на
изложбата „Отвъд видимото“
с художествени фотографии
и
портретни
рисунки
на
хора с увреждания, настанени в дома.
Тази изложба
–
съвместна
инициатива на ДВХФУ и фондация „Модус Вивенди БГ“, бе открита преди една година от омбудсмана Мая Манолова, а в края на
миналата година с нейно съдействие бе показана и в Народното
събрание, където бе открита от неговия председател Цвета Караянчева. В ЮЗУ концепцията на изложбата и нейните послания
бяха представени от Анелия Велинова и Виолета Атанасова,
председател на фондацията-партньор.
Доц. д-р Даниела Попова – зам.декан на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, и доц. Васка Станчева
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– ръководител на катедра „Медико-социални науки“, поздравиха
работещите в социалната сфера и
студентите, избрали да се подготвят
за това нелеко професионално поприще, като обърнаха и внимание
на необходимостта да бъдат създавани условия за повишаване на обществения престиж на социалната
работа. Отбелязването на Световния ден на социалната работа продължи с презентации на различни дейности и инициативи.
За своята презентация ДВХФУ беше избрал мотото „Социалната работа отваря и най-тежките порти“. Събитието продължи с дискусия с
участието на студенти, преподаватели и работещи на терен социални
работници. Именно там широко бяха коментирани възможностите да
бъдат учредени и годишни награди за работещите в социалната сфера въз основа на добре обмислени и аргументирани критерии. Както
има награди „Лекар на годината“, „Полицай на годината“, „Бизнесмен на
годината“ и прочие!
На откриването на инициативите, посветени на Световния ден на социалната работа, присъстваха и потребители от ДВХФУ „Ильо Войвода“,
някои от които са обект на художествените произведения, представени
в изложбата.

възпитателка БИЛА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНИЯ
ЗАРАДИ ТЕЛЕФОН
Нена БИВОЛАРСКА

Вместо визитка: Възпитателка е заподозряна за побоя
над дете с увреждания в социално заведение в Пазарджик.
Това се разбира от официално изявление на страницата на
Държавната агенция за закрила на детето. От ведомството
съобщават, че председателката на агенцията д-р Елеонора
Лилова е разпоредила спешна проверка и иска най-строги
наказания за виновните.
Детето е отглеждано в Центъра
за настаняване от семеен тип в
кв.Устрем. Но попада в друга
социална институция – „Вяра,
Надежда и Любов“ в кв. „Запад“,

където е било на рехабилатция,
тъй като е било с умствена
изо станало ст.10-годишното
момче обичало да си играе с
мобилни телефони. Нямало
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възпитателка БИЛА ДЕТЕ ...
такъв. Една вечер посегнало
към този на възпитателката, а тя
му дала да разбере, че не може
да го пипа с удари, вместо с
думи, пишат още от агенцията.
С детето работи психолог.
Потърсихме за подробности
ръководителката
на
РД
„Социално подпомагане“ Радка
Кежева, която разказа още
подробности за скандалния
случай.
-Госпожо
Кежева,
да
припомним - как достигна до
Вас информацията за побоя над
дете с увреждания?
-На 13 април в отдел „Закрила
на детето“ са постъпили
писмени сигнали от две
институции – от управителя
на Центъра за настаняване от
семеен тип на деца и младежи
с увреждания (ЦНСТ) и
директора на Дневния център
за деца с увреждания „Вяра,
Надежда и Любов“ (ДЦДУ). В
тях те съобщават за евентуално
физическо насилие над дете
от страна на детегледачка от
ЦНСТ. Служители от „Закрила
на детето“ са били на място
буквално 15 минути по-късно
и са започнали проверките
си по най-бързия начин.
Правим всичко необходимо
за разплитане на случая и
разкриване на виновника.
-Отдавна ли работи там с
подрастващи заподозряната?
-Не мога да отговоря на
този въпрос, тъй като неин
работодател
е
Община
Пазарджик като доставчик на
социалната услуга.
-Доколкото разбрахме, побоят
е над 10-годишно момченце.

Какво можете да ни кажете за
него?
-Да,
става
дума
за
10-годишно
момченце.
То
няма родители, настанено е
през 2014 година в ЦНСТ в
кв. „Устрем“ с разпореждане.
В момента с него работи
психолог.
Имаме
съдебномедицинско
удостоверение.
По наше настояване детето
беше прегледано незабавно от
съдебен лекар. Имаше видими
синини по гърба.
-Излезе информация за следи
от побой и по скалпа, има ли
данни да е удряно по главата?
- Има, но бяха поизбледнели,
не бяха толкова наситени и
ясни, както по гръбчето.
- След като няма родители,
побоят би трябвало да е станал
в някое от двете социални
заведения, свързани с това дете.
-Това
ще
изяснят
компетентните органи. Има
събрани данни, знаете, че
е
сезирана
и
Районната
прокуратура в Пазарджик,
нека изчакаме резултатите от
работата им.
-Получавани
ли
са
и
друг сигнали за подобни
посегателства в този център?
-До момента при нас не е
постъпвал сигнал за насилие
нито от този център, нито от
който и да било в Община
Пазарджик. Лично аз съм много
неприятно изненадана, защото
общината се слави с едни от найдобре организираните и найкачествените социални услуги
в цялата страна и случилото се
е неочаквано за всички ни.
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Развитието на социалната икономика
беше обсъдено на международна конференция
Възможностите за развитие на социалната икономика
в Европейския съюз бяха обсъдени през първия ден на
международната конференция „Социалната икономика - за
икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се
проведе в София на 16 и 17 април. Политици от ЕС и от страните
от процеса на разширяване, представители на международни
организации, социални партньори и организации на
гражданското общество обмениха мнения и опит за ролята на
социалната икономика при справянето с някои от основните
предизвикателства пред Европа - създаването на устойчиви
и достойни работни места, подобряване на социалната
справедливост за всички и намаляване на неравенствата.
„България
решително
застава зад каузата на социалното предприемачество и социалната икономика и провежда активни
действия за подобряване
условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие
у нас и в рамките на Европейския съюз и в региона“,
каза министърът на труда
и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията. Той подчерта, че социалната икономика обогатява и допълва
общия спектър от социални политики, като интегрира предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални ефекти. „Необходими са целенасочени действия от правителствата и заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитие на
социалната икономика“, добави министър Петков.
В своето изказване зам.-министър Султанка Петрова подчерта,
че трябва да говорим за глобално-планетарна екосистема, защото
социалната икономика предлага решения на голяма част от глобалните
и социалните проблеми. „Социалната икономика се превръща във
вселена за развитие на всички уязвими групи. Социалната и солидарна
икономика сближава световете“, коментира зам. м-р Петрова. Тя
припомни, че България вече има разработен проект за социалната и
солидарната икономика. Приоритет на Българското правителство е
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Развитието на социалната икономика ...
постигането на по-висок жизнен стандарт, а целта ни е подобряване
качеството на живот на уязвимите групи чрез развитие на социалната
икономика, допълни зам.-министърът.
Председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов подчерта, че социалната
икономика е един от важните инструменти за реализиране на целите
на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ икономически растеж.
Адемов уточни, че в рамките на ЕС съществуват 2 млн. предприятия
на социалната икономика, а около 6% от работната ръка в ЕС е заета в
социалната икономика.
Във видео-обръщение към
участниците в конференцията
еврокомисар Елжбета Биенковска, която отговаря за въпросите на вътрешния пазар,
промишлеността,
предприемачеството и малките и средни предприятия, заяви, че 10%
от бизнеса в Европа са концентрирани в социалната икономика. Според нея социалните компании
помагат за справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на околната среда.
В рамките на конференцията се
Предприятие “Морски знаци”
проведе министерска кръгла маса,
от Бургас
по време на която бяха обсъдени
националните
и
европейските
политики за развитие на социалната
икономика.
Необходимо
е
правителствата в ЕС да продължат да
работят за развитието на социалната
икономика и да развиват потенциала
й, за да се постигне увеличаване на
заетостта и създаване на качествена
заетост, посочи заместник-министър
Зорница Русинова, която модерира дискусията. Необходимо е усилията
на правителствата да се насочат към намирането на инструменти
за финансиране на социалната икономика и към подобряване на
законодателната база, регламентираща сектора, добави тя.
Основна тема на конференцията бяха мерките за насърчаване на
интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото
и на пазара на труда. Обсъдени бяха и възможностите за по-
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ефективно социално
включване, развитие
на
сребърната
и к о н о м и к а ( т. е .
икономиката,
ориентирана
към
застаряващата
работна
сила
и
потребностите
на
хората над 50 години)
и за насърчаване на
ролята на жените в

социалната икономика.
В рамките на конференцията
беше открито седмото издание на
Европейския форум за социално
предприемачество,
в
който
участваха над 100 социални
предприятия
от
България,
Италия,
Испания,
Франция,
Англия, Гърция и Турция и други
страни.
През
годините
форумът
се утвърди
като успешна
инициатива и практика, с цел
насърчаване
потенциала
на
социалните
предприятия
в
страната и чужбина, обмяна на
опит, създаване на контакти
и мрежа от съмишленици
в областта на социалната икономика, каза заместник министърпредседателят Валери Симеонов при откриването на форума.
Министърът на труда на Люксембург Никола Шмит посочи, че хората
с увреждания трябва да се интегрират на пазара на труда и подчерта,
че това може да стане чрез използването на възможностите, които дава
социалната икономика.
Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че е необходимо правителствата в ЕС да продължат да работят за развитието на
социалната икономика и да развиват потенциала й за увеличаване на
заетостта и създаване на качествена заетост. Те посочиха, че е необходимо усилията да се насочат към намирането на инструменти за финансиране на социалната икономика и към подобряване на законодателната база, регламентираща сектора.
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С П Р А В О Ч Н И К

Социологическо проучване
на социалния статус
и доходите на хората с увреждания
Малко преди националния протест на хората
с увреждания на 11 април т.г. КТ „Подкрепа“
представи резултатите от социологическо
проучване на социалния статус и доходите
на хората с увреждания, в което се включиха
333 членове на национално представителни
организации на и за хора с увреждания
Размерът на 83.5% от инвалидните пенсии е под линията на
бедност за страната - 321 лв. Още по-драматичен е фактът, че 41%
от всички хора с увреждания живеят само и единствено с тези
доходи. Останалите имат и други източници на приходи - помощ
от познати и роднини, пенсия за стаж и възраст, социални помощи и рядко плащания по граждански договори.
Хората с увреждания трудно успяват да покрият битовите си
сметки, за което сочи и фактът, че 26% от тях са оставали без
електричество, поради неплатени задължения към доставчиците. В допълнение, почти всеки трети не може да закупи необходимите за поддържане на нормален живот лекарства.
Могат ли да работят, вместо да получават инвалидни пенсии?
Отговорите сочат, че огромна част от тях имат трудов стаж, цели
60% са работили повече от 5 години. Прави впечатление, че е
по-висок делът на хората на възраст 46-64 г. с дългогодишен стаж
- това са гражданите с увреждания, които са работили в специализирани предприятия - когато те бяха по-широко разпространени и устойчиви.
Нерядко срещана е и дискриминацията, при кандидатстване
за свободно работно място. Работодателите масово отказват да
наемат хора с увреждания, защото те не са способни да поемат
задълженията, характерни за няколко различни позиции, каквато е стандартната практика. Освен това им се налага да си вземат
по-често болнични, да ходят на рехабилитация. Знанието за този
вид дискриминация води до прикриване на заболяванията от
страна на хората с увреждания, а нерядко те изобщо не се явяват
на прегледи за решения наТЕЛК.
Официалните мотиви за въвеждане на експертиза на работоспособността и за реформа на медицинската експертиза са, че
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Социологическо проучване ...
това ще даде възможност за трудова реализация на хората с увреждания. Всъщност нищо не доказва подобни твърдения. Да си представим
човека с увреждания като човек, който е вързан с въже (инвалидна
пенсия) и виси над пропаст. Управляващите настояват, че само трябва
да отрежем въжето и човекът ще полети. Ще полети, но към пропастта.
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Увеличават се медицинските изделия,
за които хората с увреждания
получават помощ от държавата
Три нови медицински изделия се включват в списъка с помощните
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за
купуването на които хората с увреждания ползват целева помощ от
държавата. В него ще влязат вертикализаторите за деца с увреждания,
детските рингови инвалидни колички и детските инвалидни колички.
Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания, които
бяха одобрени от правителството. С
промените се въвежда изискването
медицинските изделия по индивидуална
мярка да бъдат изработвани по поръчка
за конкретен пациент. По този начин ще
се гарантира, че на правоимащите ще
се предоставят медицински изделия,
съобразени с техните индивидуални
потребности.
Като цяло, с новите текстове се
въвежда по-ефективен контрол и
намаляване на административната тежест при предоставянето на
помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия. Променя се механизмът по предоставяне и изплащане на
целеви помощи за купуване на медицински изделия и помощни
средства. Ще се преустанови практиката да се предоставят пари на ръка
на правоимащите. Променя се и начинът за предоставяне и отчитане
на изделията. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за
неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение.
Хората с увреждания ще получават необходимата помощ и
медицински изделия, без да се налага да посещават многократно
дирекциите „Социално подпомагане“. Ще отпадне и необходимостта да
предоставят отчетни документи за покупката на помощните средства.
Регламентира се и по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане
на отпуснатите целеви помощи за реално предоставените медицински
изделия и помощни средства. Оптимизират се и начините за
осъществяване на контрол върху разходването на финансови средства,
като същите ще се изплащат на доставчиците при реално предоставени
изделия на нуждаещите се. Месечните добавки за социална интеграция
и целевата помощ ще се отпускат по настоящ, а не по постоянен адрес,
както беше до сега. По този начин ще се създадат по-адекватни условия
за достъп до подпомагане на хората с увреждания.

27
áðîé 6
юни 2018
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЧИТАЛИЩЕ „БРАТСТВО 1869”
ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1961” организират
12 МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Пауталия”-2018
ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Конкурсът се провежда в 4 раздела: Народни танци: до 12 г., до 17 г., над 17 г. Фолклорните танцови състави да не надвишават 20 човека и съпровод - до 6 човека. Програма - до 15 мин. Народни песни: - солови изпълнители: Първа възрастова група - до 10 г.
включително, Втора възрастова група – от 11 г. навършени до 13 г. навършени включително, Трета възрастова група – от 14 г. навършени до 17
г. навършени включително, Четвърта възрастова група – от 18 г. до 30 г.
включително, Пета възрастова група - над 30 г. Програма – до 6 мин. За
участниците в Трета възрастова група /14- 17 г./ – задължително изпълнението на една бавна и една бърза песен. - фолклорни формации: до
12 г., до 17 г., 18-30 г., над 30 г. Фолклорните формации да не надвишават
20 човека и съпровод - до 6 човека. Програма - до 10 мин.
ЗАЯВКИТЕ СИ ИЗПРАЩАЙТЕ до 22 юни 2018 г. на адрес: п.к. 2500 гр. Кюстендил ул. Отец Паисий №11, читалище “Братство 1869” или на е-mail:
chitalishte@bratstvokn.org,
За контакти и повече информация: тел. 078 / 52 91 95 и 078/ 52 63 95
GSM: 0887 65 10 34 – Иван Андонов - Председател на организационния
комитет 0898 75 10 80 – Людмила Христова Художествен директор 0899
27 63 18 – Борислава Димитрова Технически директор
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ \фолклорни формации\ Име на състава:……………….Организация/учебно заведение ……………….
Адрес:...................................телефон:......................
е-mаil:........................ лице за контакт…………………………
репертоар:…………………………Брой участници .................
Раздел и възрастова група......... Ръководител .................
Декларирам, че съм съгласен с условията на конкурса.
дата:………… 2018 г. подпис
Агенцията за социално подпомагане (АСП) облекчава
административното обслужване на хората с увреждания, като се
предвижда да отпадне издаването на документи на хартиен носител,
които могат да бъдат предоставени от други администрации.
Служителите на агенцията ще могат да правят служебни справки за
ТЕЛК, гражданска застраховка и за подоходен критерий. В момента
заявяването и ползването на услуги от хора с увреждания, свързани
с изплащане на интеграционни добавки, изисква копие на решение
на ТЕЛК (НЕЛК). Сега със съдействието на Държавна агенция
“Електронно управление” и Националната експертна лекарска
комисия ще бъде осигурен достъпът до регистъра на НЕЛК, в който
са всички телкови решения, издадени след 2014 г.
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Юбилей

90-годишнината от основаването
на национално читалище за
слепите “Луи Брайл 1928” бе
чествана на 9 май

прогресът на обществото
се дължи на силата
на духа

АРТ-СЕДЯНКА

Марина Петкова
На 9 май, домакин на тържественото честване на юбилея бе
открита сцена „Сълза и смях“, където се събраха голям брой членове, приятели и съмишленици на читалището, както и бивши,
настоящи и възможни бъдещи читалищни дейци.
В началото, под звуците на българския химн, всички се изправиха на крака, а веднага след това прозвуча и „Ода
на радостта“ – химнът на Европейския
съюз. Председателят на читалището
Спас Карафезов не успя да скрие огромното си вълнение, докато откриваше
тържеството. Той благодари на служителите, работещи всеотдайно за просперитета на читалището, както и на
всички гости за уважението.
Той не пропусна да спомене имената на трима от най-значимите в историята на тази културна институция дейци. Огромен принос за развитието на образованието на слепите в България има
професор Иван Шишманов, основал първия институт за слепи
в България през 1905 г. и с това допринесъл за техния културен
подем през последващите десетилетия. Втората светла фигура
е първият председател на читалището – гениалният български
композитор Петко Стайнов, оставил бляскава следа в културния
живот не само на хората лишени от зрение, но и на цяла България с великолепното си музикално творчество. Той съумява да
привлече съзвездие от интелектуалци и така укрепва авторитета
на читалището, като го превръща в просветен и културен център.
Третата значима светла личност е Михаил Шекерджиев – създателят на химна на българската армия и читалищен заместникпредседател, а също и директор на института за слепи.
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Г-н Карафезов приключи с думите: „Аз се покланям на това културно
дело, създавано и развивано от четири поколения. И нека Бог го закриля, и нека да продължим до неговата 100-годишнина и по-нататък.“
Гости на тържеството бяха представители от Съюза на народните читалища, председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, много незрящи, пристигнали от страната да уважат юбилея. Специален и много скъп гост бе кметът на община Средец г-жа Мария Ачкова
- един истински приятел на нашето читалище.
Огромна чест за всички бе присъствието на президента на Република
България Румен Радев, на когото председателят Спас Карафезов връчи
почетния медал на Националното читалище. От своя страна българският президент отправи поздравления за юбилея и приветства с много
топли думи всички присъстващи.
„Уважаеми господин Карафезов, уважаеми дами и господа,
Първо, благодаря за поканата да споделя
този невероятен, мога да кажа, за България
празник – 90-годишната история на читалище „Луи Брайл“. Още съм под въздействието на емоционалната и правдива реч на г-н
Карафезов. Тя каза много. Тя каза много за
една Национална институция – средище на
българско образование и българска култура. Мога да кажа: Средище на непобедимия български дух, защото
вие, незрящите хора, с тази 90-годишна история, с вашата съвременна дейност, показвате, че няма предел за силата на духа, когато човек
иска да се развива, да реализира своя талант и да бъде достойна част от
българското общество. Затова, поклон! Поклон пред първопроходците
– онези родолюбиви българи, читалищни дейци, общественици, интелектуалци, които създадоха и развиха през годините това национално
читалище! Няма как да пропуснем името на академик Петко Стайнов,
на когото дължим много, това читалище да възникне, да се развива и
да достигне висотите, на които се намира днес. Защото това е уникална
институция. Това е единственото място в България, където се издават
справочна и художествена литература на брайлов шрифт. Това е мястото, където се отпечатват учебници за ученици и студенти.
Читалището открива свои библиотеки в страната и много важно, както казва и господин Карафезов, е да бъде в крак с времето – издава и
поддържа голям фонд от електронни книги.
Съвременната политика, съвременният свят и общество все повече
се превръщат в един свят на образите. Всичко е изключително динамично. Новините вече се поднасят със съвременните социални мрежи
и технологии в един образ и ние - българската държава, българското
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прогресът на обществото . .
общество сме ваш длъжник, да се търсят тези прогресивни форми и
методи, така че вие да получавате една навременна, достоверна и актуална информация, която да бъде във форма, достъпна за вас.
Преклонение пред вашия малоброен екип само от 14 човека, който
се е нагърбил с тази съвременна будителска за България мисия. И тук
трябва наистина подкрепата на държавата да бъде осезаема, също и
за подкрепата на цялото наше общество, за което призовавам от тази
трибуна! Защото точно днес, когато отбелязваме Денят на Европа, трябва да покажем, че България е неразделна част от Европа. Именно със
солидарността и даването на възможност на всеки гражданин на България да реализира своя талант и да живее достойно.
Уникалните мисии в историята на човечеството са се реализирали
от невероятно уникални хора, както е талантливият Луи Брайл, както е
академик Петко Стайнов, както са и множеството дейци и в миналото, и
в настоящето на читалището. Както са всички хора, които са се научили
да виждат истински. Както е казал великият писател Антоан дьо Сент
Екзюпери – човек вижда истински със сърцето си. А вие виждате истински. Вие, с вашите огромни сърца, виждате бъдещето. Затова нашата
подкрепа трябва да бъде изключително силна към вас и интеграцията
трябва да означава интеграция на интелекта и на духа, независимо дали
виждаш, или не виждаш материалното. Защото прогресът на нашето
човечество се дължи на силата на духа. Поздравявам ви! Прекланям се
пред вашият дух! Желая ви още много здраве, успехи и светлина!“
С президентско постановление от 9 май, Национално читалище на
слепите „Луи Брайл 1928“ бе удостоено с плакет „Св-Св Кирил и Методий“ на президента на Република България, за значимия му принос към
българската култура, духовност и просветно-образователна традиция
и по повод отбелязването на 90-годишнината от неговото създаване.
Юбилярът получи също така и множество поздравителни адреси.
Тържеството продължи с изпълнение на група „Усмивки“ от училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“ с ръководител Стела Манова,
от музикалното училище „Любомир Пипков“ и с изпълнение на пиано
от Дарина Дикова, по лична молба на водещия.
Имената на много хора, отдали енергията и душата си на тази
благородна кауза, не бяха споменати, защото броят им е огромен,
но плодовете на тяхното дело завинаги ще останат и всяка новоиздадена хубава книга, всяка среща с интересен гост и всеки организиран малък празник, неминуемо ще оставят по една малка
драскотинка в паметта ни и нито един от тях никога няма да бъде
забравен.
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«пътешествие» в един невероятен СВЯТ
На поредната сбирка на Арт-клуб София на 10 май беше представена
книгата на нашия колега г-н Морфи Скарлатов, който отговаря за
международните контакти на СИБ. Но от предишната си дейност
като дипломат той има изключително интересни преживелици
и впечатления - за някои от тях той е разказвал в списание
„Кураж”, но преди години. Наскоро, обаче, излезе книгата му „Индия - другата
планета” и по този повод му бе дадена възможност да я представи в Артклуб София, в който и той членува. За целта той подари книгата си на много
от членовете на клуба и те споделиха впечатленията си.

Ето какво
каза
председателк ата
Маргарита
Крачева: «Книгата на г-н Скарлатов е много интересна, пълна с
любопитни факти от природата,
бита, нравите, богатството на индийската култура и история. Изказвам дълбокото си уважение
към автора, който от началото на
1976 г. е културно аташе с ранг на
съветник в посолството ни в Ню
Делхи – столицата на Индия. На
16 май 1977 г. се открива българският културно-информационен
център в Индия и г-н Скарлатов
е негов директор. Като такъв той
прекосил Индия надлъж и нашир,
запознал се с духовните школи на

Индия, добили световна известност. Посетил Ауровил – града на
зората, двореца Тадж Махал, което означава Корона на дворците.
Запознал се и с такива личности
като Индира Ганди – Министър
председател на Индия, с известния актьор и кинорежисьор Радж
Капур – обичан
в цял свят, с д-р
Святослав Николаевич Рьорих –
писател, философ,
езотерик и общественик, с Борис
Георгиев – белетрист и художник
и с още много интересни личности.
Книгата завладява читателя,
защото авторът е много емоционален и вдъхновен от онова, което е успял да научи, да види и да
преживее в Индия. Той успява да
въвлече и читателя в своята емоция и да го накара да съприживее
всичко, да прозре някои недалечни събития в нашата страна. Затова и в последвалото представяне
и пред друга публика, г-н Скарлатов е получил отново заслужено
внимание.
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«пътешествие» в един невероятен СВЯТ
За всички наши читатели, които нямат
възможността да прочетат тази книга,
ще публикуваме откъси от нея и в следващи
броеве на сп. Кураж

Посвещавам настоящата книга на жена
ми Златка и дъщеря ми Христина, с които
изкарахме дълги години сред красотата и
чудесата на този земен рай, наречен Индия!
И до днес помня думите на покойния проф. Александър Фол: ,,Скарлатов,
ако светът е една теглилка и сложим всички държави на едното рамо, а на другото сложим само Индия, то тя ще натежи, защото тази земя е неизчерпаема с
мъдростта си, с красотата на културните си паметници и дълбочината на толерантостта си. Не забравяй, че Индия е дала на света четири почитани религии - Будизъм, Хиндуизъм, Сикхизъм и Джайнизъм. Половината население на
земното кълбо ги изповядва” до ден днешен.
А покойната Индира Ганди казва: ,,Аз пътувах безкрайно из моята родина
Индия. И сега вече знам, че много малко я познавам, макар че живея в нея, защото тя е една безкрайно интересна друга планета, нямаща подбна на себе си!“
За мен, всичко започна някак си нестандартно. По поръчение на Людмила
Живкова, след като бях в кабинета й, ме извикаха в кабинета на академик Емил
Александров, и ми поръчаха незабавно да замина за Индия. В България беше
месец ноември, а в Индия беше попреминал сезонът на мусона и всичко в красивата природа сияеше. Бях изпратен, за да подготвя посещението на българска правителствена делегация на най-високо ниво, водена от Тодор Живков и
с учстието на Людмила Живкова. Съдбата беше решила освен официалните
ми задачи, да свърша и някои непредвидени неща, които неочаквано промениха живота ми и за които не биваше да знаят много хора. В индийското Министерство на външните работи ме посъветваха да търся отговори на няколко
поставени от мен въпроси не при тях, а на север, в подножието на могъщите
Хималаи, където се намираше Долината на йогите - дестинация със световна
известност, посещавана от хиляди адепти и ентусиасти от цял свят. Дотам ни
делеше едно живописно разстояние от шестстотин километра, които изминахме за един ден. Бях посещавал и друг път подконтинента Индия и знаех, че
едно от най-измамните неща тук са разстоянията. Понятието „тук, някъде наблизо” като време, в тази страна като че ли не съществува, пък и не му вярваха
много!
След рояк от впечатления, с придружаващия ме професор Кирийт Джоши,
заместник-председател на Теософското дружество, горещ почитател на Елена
Блаватска и един от най-добрите приятели на България, се озовахме в подножието на Хималаите. Това беше друга действителност!
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Привечер, поуморени, застанахме пред входа на пещера. После, станаха
събития, които промениха изцяло целия мой живот. Преминавайки стената от
лиани и бугенвилии и навлизайки в сумрака, още от първите изминати метри
се озовах в друг свят. Някакво замайващо ухание ме обгърна. Олекнах и започнах да чувствам, че не стъпвам на земята. А някаква сила ме направляваше
и дърпаше напред, в мрака. В дъното пред мен светеше огън, който озаряваше
стените в червеникаво сияние. Стана ми малко страшно. Когато се приближихме видях, че с гръб към нас, полугол, стои човек, който не реагира на шума зад
гърба си. Като истукана скулптура, той съзерцаваше огъня. И чудно, защо ли не
забелязвах много дърва в него и от какво ли идваше такъв пламък? Когато се
изравнихме, видях пред себе си библейска фигура с лице без възраст, на което
горяха черни като асфалт очи. Те горяха и проникваха навсякъде в мен. И макар
че вече знаех много за сугестологичната сила на човешкия поглед, почувствах
гъдела на необичайна енергия, която ме обгръщаше. Проф. Джоши, коленичил
и скръстил ръце в будистки поздрав на смирение, с очи ми направи знак, че и
аз трябва да направя същото. След това тихо и с почитателен глас каза: „Свами
/има значение на религиозен учител/, ние сме тук.”. Без да се обръща йогата,
като с нищо не показа, че е чул и че ни е забелязал, започна на английски език,
да реди слова, които се отнасяха до мен и трябваше да ги запомня. Това, което
чух тогава, промени живота ми и живота на много хора. Касаеше се за неща и
събития, които за мое безкрайно учудване по-късно във времето се изпълниха, въпреки моето недоверие и резервираност. Беше времето, когато бивахме
безкрайно промивани в сух материализъм и не се разрешаваше даже да се
мисли, че в живота ни може да има и неведоми, засега, духовни измерения, за
които все още не можехме да дадем смислени обяснения.
За първи път, след толкова много години, смея да твърдя, че по незнайни
пътища йогата, с който проф. Кирийт Джоши поддържаше постоянна връзка,
предсказа, насочи вниманието ни към събития, които по-късно се случиха. И
разбира се, когато сетне докладвах в България, никой не повярва. Или се направиха, че не вярват.
След многогодишната моя практика като арабист и пак толкова години
свързвал живота си с арабите и Изтока, сега трябваше да се уча и да се адаптирам в новата планета Индия. Но, както казваше проф. Александър Фол: „Ако
светът е кантар и на едната страна сложиш Индия, а на другата цялото останало земно кълбо, Индия ще натежи”. И колко бе прав! Индия беше и остана
световен духовен извор, от който все повече хора черпят сила в живота! У нас,
благодарение на Людмила Живкова, пионер в стремежа за развита духовност,
започнахме да го правим, макар и много по-късно, отколкото другите! Нещата
се развиха така, че благодарение на нейната далновидност, ние влязохме в
Индия и останахме там завинаги.
Днес, въпреки страхотните превратности на съдбата, малка България е като
непотъваща лодка, защото още ни знаят и помнят там.

Следва
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ЗАЩИТАВАМЕ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ...
Продължение от стр.3
На този фон се откроява добрата дейност и регулярна отчетност на
РО - Пазарджик - 22 952 души; Варна – 24 618 души; Перник – 58 565
души; Плевен – 35 935 души; Пловдив – 49 748 човека; Разград – 33 842
души; Смолян – 273 365 души; София-област – 42 336 човека; Столична
община “Св. София” – 92 691 души, като много от ползвателите са обслужени повече от един път). Остойностените услуги, извършени от всяка
посочена регионална организация, надхвърлят 50 000 лв.
Ръководители, експерти и доброволни сътрудници на СИБ взеха участие в работата на 41 комисии, конференции, семинари и други форуми
на национално, регионално и общинско равнище, подготвиха и изпратиха 32 писмени мнения по обсъжданите проблеми, а само от името на
СИБ и НСИХУ са изпратени 29 предложения за промяна на нормативната уредба за хората с увреждания. В условията на неблагоприятна социално-икономическа и политическа среда СИБ действаше в интерес
на всички социално-уязвими групи от населението, без да допусне конфронтация на основата на вид увреждане и придобити преференции за
ползване на специфични социални услуги и помощи.
Бюджетната субсидия за 2017 година беше разходвана съгласно
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 на Закона за държавния бюджет за 2017
г, като с бюджетни средства, предназначени за СИБ, са дофинансирани
услуги и помощи, получени безплатно от 843 855 хора с увреждания
(посочената бройка не отчита кратността на помощта и услугата за много от бенефициентите). Разпределението на дейностите по предназначение на годишната субсидия и тяхното изпълнение беше следното:
А. За финансиране на неикономическите дейности на СИБ при
осъществяване на социални контакти, извършване на социални
услуги с непазарен характер и оказване на социална помощ в освободените от държавата и общините ниши, за оказване на нови
помощи на физически лица и извършване на свързаните с тях
дейности, популяризиране на социалните проекти, реализирани
от държавните и общинските органи, както и от НПО, разходи по
финансово-счетоводното обслужване на структурите на СИБ, медийни и антидискриминационни прояви, нови услуги и дейности с
неикономически характер и др. бяха разходвани 196 400 лв, като
са получили помощ и услуга 264 450 души с увреждания, някои от
които са били обслужени повече от един път. Остойностени тези
помощи и услуги надхвърлят сумата от 2 703 380 лв.
През 2017 г. от ръководството на СИБ бяха разгледани 53 молби от
съюзни членове за отпускане на парични помощи за лечение, от които 49 бяха удовлетворени с обща стойност на помощта 42 324 лв. До-
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пълнително от УС на РО на СИБ на СИБ бяха подпомогнати за здравни
нужди и преодоляване последствията от природни бедствия общо 667
нуждаещи се членове на Съюза и техните семейства с 38 875 лв. Остойностената помощ в натура (хранителни продукти, хигиенни материали,
облекло и обувки и др.) по вътрешната наредба на СИБ възлиза на 1 755
324 лв. и е предоставена на 221 100 нуждаещи се хора с увреждания.
Недостатъчен беше синхронът в работата на структурните поделения
на СИБ, БЧК, другите НПО и местните органи на властта за откриване на
обществени трапезарии и хранителни банки, главно поради липса на
подходящи помещения. Добре работиха в тази насока РО на СИБ в Габровска, Хасковска, Пловдивска, Видинска, Смолянска, Пазарджишка,
София–област. Продължи работата в СИБ на регионално и национално равнище по приемането, комплектоването, обучението за работа на
упълномощени сътрудници на СИБ с Автоматизираната информационна система на АХУ за изплащането на правоимащите лица със затруднено придвижване и загубена работоспособност по чл. 53 от ППЗИХУ.
Общо през миналата година бяха разгледани документите на 15 769
трудноподвижни лица, от които бяха предоставени на 15 643 правои-

мащи лица с физически увреждания 782 150 лв.
През периода са оказани информационно-консултантски услуги на
близо 132 000 души със специфични потребности, като много от тях са
ползвали една услуга повече от един път. Голям е ръстът на информационно-консултантските услуги, направени от СИБ за неорганизирани
хора с увреждания (слухови, зрителни, ментални и др.) в малките населени места, където другите НПО нямат изградени структури.
Б/ За подпомагане на дейностите по оказване на информационно-консултантски, организационни, административно-правни,
транспортни и други услуги на физическите лица, членове на съюза, в т. ч. електронизация на връзките между структурите на съюза, обучение и повишаване на квалификацията, преквалификация
на физическите лица, членове на съюза, които не са в полза на конкретно предприятие, адаптация към конкретна работна и битова
среда, увеличение на административния капацитет на кадрите и
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ЗАЩИТАВАМЕ ПОСТИЖЕНИЯТА СИ...
структурите на организацията и други видове неикономически
дейности през годината бяха предвидени и разходвани 138 280
лв. от бюджетната субсидия. Извършените дейности обхванаха
427 475 души със специфични потребности , като остойностените
услуги в това направление достигнаха 3 011 571 лв.
Във формите за обучение, квалификация и преквалификация бяха
включени 2 930 съюзни члена, а чрез колективните и индивидуални
консултации броят им надхвърли 45 000 души.
В/ За допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социално значими проекти, разкриване на нови работни места профилактика и преодоляване на последствията от
социалния страх у хората с увреждания, масови дейности и отбелязване на годишнини, подпомагане на спортни, културни и туристически мероприятия, услуги, подпомагащи равнопоставеността
и потребителските нужди на хората със специфични потребности
въздействие върху обществото за толерантност към различията
и др., през 2017 г. бяха разходвани 142 500 лв. бюджетни средства
за обслужени повече от 38 297 хора с увреждания, с остойностени

услуги за 408 502 лв.
Г/ За допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности, членство и дейности в национални и международни организации, за международни прояви, контакти и
социални издания, които не се разпространяват на пазарен принцип, транспортни, пътни разходи, нови услуги, усвояване на добри практики и др. бяха усвоени 139 820 лв. бюджетна субсидия,
а общо дейностите са обхванали повече от 113 633 души с увреждания, на които са оказани услуги, остойностени за 1 124 061 лв.
Общо през 2017 г. броят на информационно-консултантските и реха-
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билитационни центрове се увеличи с 11 и достигна 102 броя, но близо
половината изпълняват функции само на клубове, поради изключването им от системата за социални услуги на МТСП. Набира скорост изграждането на система в СИБ за пряка и обратна връзка с организационните структурите в страната. Ежемесечно до всички структури на
СИБ се изпраща Информационен бюлетин за промените в нормативната уредба, за обявени проекти и предстоящи събития, съобщения от организационен характер, въпроси на международното сътрудничество.
Изданието на СИБ – Списание “Кураж” спомага за обогатяването и разнообразяването на връзката с членовете и симпатизантите на Съюза.
През 2017 г. продължи активното сътрудничество на СИБ с международните организации, на които съюзът е редовен член.
През настоящата година СИБ трябва да разшири своите позиции
в областите на трудовата заетост и социалната защита на хората с
увреждания в нишите, открили се в процеса излизане от финансово-икономическата криза. Важна задача е пренастройването на
съюзната дейност към проблемите на младите хора с увреждания
и привличането им за редовни членове на СИБ. Това ще позволи на
организацията да разполага с по-голям административен капацитет и да засили ролята си на партньор и коректив на държавните
структури. Открит стои въпросът за преодоляване на внушенията за решаване на социални проблеми на социално слабите слоеве от населението чрез орязване на придобивките на хората с
увреждания и манипулации с броя им. По-настойчиво трябва да
звучи гласът на национално представителните организации на и
за хора с увреждания при усвояване на националните и европейските социални фондове за реализацията на атрактивни социални
проекти и програми. Необходимо е по-остро да се реагира на опитите за омаловажаване или игнориране на някои от критериите за
национално представителство, с което се отваря широко вратата
за достъп до форуми на гражданското общество на самозвани и
комерсиални неправителствени организации, обслужващи политически, корпоративни или частни интереси. СИБ трябва да положи повече усилия за преодоляване на апатията и дистанциране от
обществените процеси на хората с трайни увреждания, причинени от ниския социален статус и липсата на видима перспектива за
личен просперитет. Належащ е цялостен преглед на нормативната уредба за хората с увреждания, освобождаване от анахронизмите, натрупани за четвъртвековното демократично развитие на
страната, ускоряване на реформите в социалната сфера и преди
всичко - прекратяване на ненаучните експерименти с медицинската експертиза и подчинянането й на политическа, финансова и
административна целесъобразност.
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Честито! Заслужена награда
Мария МИХАЙЛОВА
На 15 май т. г. нашата колежка Мира Попова беше наградена за
дългогодишна журналистическа дейност и по повод кръгла годишнина
с най-голямото отличие на Съюза на българските журналисти - значката
„Златното перо” и грамота. Наградата връчи Снежана Тодорова,
председател на СБЖ, в присъствието
на председателката на Дружеството на
журналистите, в което е Мира – Василка
Диманова и приятели. Пожелаха й да е жива
и здрава и още много творчески успехи.
Значката, изработена от известния
художника Борис Ангелушев през 1984 г.,
символизира това, с което журналистите блюстителите на перото - създават своите
репортажи, очерци, есета…
Развълнувана, Мира Попова сподели, че
за нея е чест да получи голямото отличие на Съюза на българските
журналисти, което я задължава. Чувства се още по-отговорна към това,
което прави и на което се е посветила – да пише и да запознава читатели
и слушатели с хора с различни увреждания. Сигурни сме, че изпод нейното перо ще се родят още много материали за тях, ще вземе още много
интервюта. С пословичния си ентусиазъм ще продължи смело напред.
А мъничките й минути, с които е всеки четвъртък от 17 до 18 ч. в ефира
на университетското радио „Алма матер” на честота 88 мегахерца, ще
ни запознава със съдбите, радостите и болките на хората с увреждания
- нейните събеседници. За да станем съпричастни и погледнем по друг
начин на тези, които нямат вина за това, което са преживели.
Честита награда, Мира, от читателите на сп. „Кураж”!
Остани такава, каквато си – със силен дух и борбеност, с които
устояваш принципите си!

АКО СТЕ ПРОПУСНАЛИ ДА СЕ АБОНИРАТЕ
ЗА СП. КУРАЖ,.

Каталожен номер 1410
Можете да го направите от 1 до 15 юни само за
третото тримесечие на 2018 г. или докрая на 2018
година. Цената на един брой е 0,50 лв. - съответно
за тримесечие 1,50 лв., или за полугодието - 3 лв.

Съставил
Иван МАНЧЕВ

З

абавно
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КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО: Прабългарски род, сменил
рода Дуло. 5. Шведски
химик, инженер и индустриалец
(1833-1896).
9. Разновидност на фонемата. 10. Минерал с
различни цветове. 12.
Просторно помещение
за вечеринки, концерти,
изложби и др. 14. Етилов
алкохол. 16. Дълбока
медна паница. 17. Издълбано в земята място,
яма, трап. 18. Тежка заразна болест по конете.
20. Предна част на лодка. 22. Стихотворение от Хр. Смирненски. 24.
Държава в Европа, на Средиземно море. 26. Сребро от ниска проба,
обикновено служи за монети. 28. Производител или търговец на вино.
29. Река в Южна Америка. 30. Умерен конски ход. 31. Град в Смолянски
окръг. ОТВЕСНО: 1. Немски композитор и диригент (1786-1826) - "Оберон" 2. Наш писател, публицист, фолклорист, революционен демократ
(ок.1834 -1879) - "Българи от старо време". 3. Литературен псевдоним на
Ленин. 4. Едро водно растение от сем. водни рози. 5. Повест от Н. Гогол.
6. Турски архитект, проектирал мовзолея на Ататюрк. 7. Наш филолог
класик, преводач и литературен критик (1879-1955). 8. Сладководна
риба. 11. Пръстеновидни коралови острови. 13. Град в Япония - о. Хоншу. 15. Каменарски взрив. 19. При чина. 21. Свещена книга на мюсюлманите. 23. Жената на Яворов. 25. Древногръцка богиня на победата. 26.
Иглолистно дърво.27. Марка английски реактивни двигатели.
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦИТЕ ОТ БР. 5
ЗА 9 МАЙ - 1. Марина. 2. Атаман. З.Тарани. 4. Анилин. 5. «Ралица».
6. Ракета. 7. Карате. 8. Караул. 9. Климат. 10. Мравка. 11.Тинева /Койка/.12. Тиранин. 13.Титани. 14.Тирана. 15. Карета. 16. Патина. 17. Радани.
ЗА 24 МАЙ - 1.Йовков /Йордан/. 2.Творба. 3."Абагар". 4.Багаин.
5.Никола. 6.Логика. 7.Италик /Силий/. 8.Плафон. 9.Канова /Антонио/. 10. Калман /Имре/. 11."Самота". 12.Статии. 13.Символ. 14.Яворов /Пейо/.

юни

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

•14. - 95 г. от от смъртта на
Александър Стамболийски,
български политически и
държавен деец (1879 – 1923);

•14. - (1810 – 1853) - 165 г. от
смъртта на Захари Зограф, български художник и иконописец от Самоковската художествена школа.
Син е на зографа Христо Димитров.
Учи рисуване и при своя брат Димитър Зограф, с когото си сътрудничи до към 1832
г., след което започва да работи
самостояелно.

•18. - 95 г. от смъртта
на Христо Смирненски,
български поет
(1898 – 1923);

15. -155 г. от излизането
на в-к „Гайда”, редактиран
от Петко Р. Славейков
•16. -105 г. от началото (1913) на Втората
през 1863 г.;
Балканска / Междусъюзническа / война.

