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ПРОТЕСТЪТ

Над 6500 души от страната огласиха столичния
площад с възгласи “Не на реформата!”
След многократни обсъждания в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания към Министерския съвет относно готвените
от правителството нормативни реформи в медицинската експертиза,
засягащи много драстично правата на хората с увреждания, на 1 март
т.г. национално представителните организации напуснаха заседаниeто
и връчиха протестна нота на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и обявиха че излизат на национален протест. В него се
включиха 18 национално представителни организации на и за хора с
увреждания, подкрепени от КТ „Подкрепа”.
И на 11 април на три лъча от страната 90 автобуса доведоха над 6500
души на площада между Министерския съвет, Президенството и една
от сградите на Народното събрание (бившия партиен дом). Площадът се
изпълни с изнурени не само от пътуването, но и от тревогата за бъдещето си хора – реални български граждани, много често обаче невидими
за обществото. След две десетилетия и кусур демократични промени в
България, след толкова споделен опит от европeйски организации на и
за хора с увреждания, след толкова директиви от Европейския съюз и
конвенции от Организацията на обединените нации, тук, в европейска
България, хората с увреждания все още не са се почувствали равноправни граждани на своята родина и на Европа.

Продължава на стр. 10
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КРАСИВИ ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

   

СОЗОПОЛ

Сийка РУПОВА

В чест на международния ден на жената председателят на ОО
на СИБ в Созопол Пенка Хадилева направи чудесен подарък на
дамите. За всички беше много приятна изненада да потеглим към
град Средец, за да отпразнуваме заедно с жените от ОО на СИБ 8
март, да се опознаем и да обменим опит.
А те ни посрещнаха, облечени в народни носии, с топла питка
и шарена сол и ни привестваха в техния красив и просторен клуб
‘’Странджа”. Домакините се бяха потрудили за всичко - от настаняването до трапезата, до веселото настроение и живата музика.
Тази наша среща е важна, защото ни дава стимул да се събираме и да поддържаме жива връзката между двете организации,
да споделяме общи теми, радости и проблеми. Председателката на ОО на СИБ в Средец Руска Богданова поздрави гостите с
пожелание за висок дух, сила и кураж, за да се борят за своето
място в живота, а председателката на организацията от Созопол
Пенка Хадилева поздрави присъстващите с думите: ‘’Да посрещнем трудностите в живота, да го направим по-пълноценен и радостен и да бъдем заедно в тежки моменти !“ И поднесе скромен
подарък на дамите от клуба в Средец.
Гост на тържеството бе Чана Кирякова - председател на РО на
СИБ - Бургас, тя също поздрави дамите и поднесе на всяка цвете.
Председателят на клуба на пенсионера ‘’Чайка’’ - Созопол Сийка
Рупова поднесе приветствие към всички жени и ги поздрави с
красиво стихотворение, посветено на жената - майка.
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Впечатление направи на гостите вътрешното оформление на клуба.
Подреден е специален кът с народна носия, характерна за този край,
софра с бъклица до камината, портрети на Васил Левски и Христо Ботев. На други места в залата са изложени наградите и дипломите от участията на членовете на клуба в различни мероприятия.
Към организацията има изградена фолклорна група ‘’Надежда’’, основана преди седем години, но е получила много награди и грамоти, което е доказателство, че фолклорът е жив и се запечатва в сърцата. Фолклорната група изпълни песента ‘’Тодор в дюкяна отиде’’, с което даде
начало на пъстър концерт от патриотични, македонски и странджански
песни. Дамите от фолклорната певческа група споделиха на своите гости, че имат пълната подкрепа на кмета на Средец Иван Жабов, за когото е важно да помага на клуба на СИБ, затова са му благодарни.
След тържествената наздравица, под звуците на жива музика дамите се хванаха на първото хоро. До късно залата бе изпълнена с красиви
песни, които пълнеха сърцата и душите на присъстващите - домакини и
гости. Всички ние, които бяхме на празника, се надяваме, че ще продължим да работим заедно и занапред в защита на правата на инвалидите
и дано срещата ни не бъде последна.
Отново доказахме за себе си, че въпреки трудностите, с усмивка, с
благодарност и нови надежди посрещаме утрешния ден.

Ангел НИКОЛОВ

Хора от пет клуба се веселиха
в град Дулово. Над 150 души
от третата възраст се събраха
на приятна среща в ресторант
„Добружа“. Те прекараха няколко
незабравими часове на Цветница
и Деня на хумора и шегата 1-ви
април. Домакини на срещата бяха
Пенсионерският клуб „Зари“, с
председател Добринка Златева, а

дулово

главен организатор беше Богдана
Станева. В хубавата инициатива
освен домакините участваха и
членове на клуба на хората с
увреждания „Хинап“- гр. Тутракан,
Пенсионерския клуб „Надежда“
- Исперих, клуба на инвалидите
№5 в село Професор Иширково,
Пенсионерски клуб „Димитрина
Кунева“, с. Алеково. На срещата
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дулово
присъства и заместник-кметът на
Община Дулово Доротея Тотева,
която поздрави сърдечно гостите
и им поднесе
подарък от кмета
на
общината
Юксел
Ахмед.
Поздравителен
адрес имаше и
от
Областния
координатор

на политическа партия
ГЕРБ
Силистра - Тодор Тодоров.
Председателката на клуб „Зари“
- Дулово Добринка Златева пожела
да са топли сърцата и дните на
всички. За присъстващите имаше
питка и шарена сол, а именничката Цветана Иванова от Исперих почерпи с бонбони. За доброто настроение на всички се
грижеше ди-джей Генчо Жеков,
който бе подготвил хубава
музика и изпълни много песни.
Пенсионерите
се
докоснаха
и до песните на популярния
в този край изпълнител на
Добруджанки фолклор Георги
Жеков -Черноземски.
Гостите и домакините си
размениха подаръци и цветя.
Певчески състави от всички

клубове изпяха свои песни.
Имаше и вицове, и шеги, които
повдигнаха
насторението
на хората от третата възраст.
В деня на хумора и шегата бе

припомнено, че се навършват
8 години от съществуването
на сатиричен клуб „Охлюв“ в
Исперих. Неговият председател
прочете свои афоризми и подари
на домакините девети том на
сборникът „Законите на Мърфи
в ефир“, в който той също участва. Хубави песни изпълни и Цветана Иванова - председател на
пенскионерски клуб „Надежда“Исперих. Специален поздрав
имаше на инвалидите от певческа
група „Зора“ - Тутракан. Имаше
много хора и танци. Накрая всички
си пожелаха да се осъществят и
други такива незабравими срещи.
Пенсионерите и инвалидите
отново показаха, че са с бодър дух
и не се притесняват от болести и
проблеми.
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ДОЛНА БАНЯ

Любомир КУЗЕВ

По традиция в навечерието на
Великден в клуба на Сдружението на
хората с увреждания “Венетица” в
Долна баня ръководството, начело
с председателката инж. Светла
Стоименова, раздават на своите
членове вкусни козунаци и боя за яйца.
Долнобанските инвалиди получиха
за празника 200 броя козунаци,
произведени във фурната на местната
потребителна кооперация “Напредък”,
а пък боята за шарене на великденските
яйца бе подарък от ЕТ “Стани - П - Биляна
Спасова - Рименова” от Долна баня и от
Мария Илиева от единствената в нашата
страна фирма, производител на боя
за яйца “Метма” - Пазарджик, която е
родом от Долна баня.
За предстоящите празници в клуба бе
подредена и традиционната изложба на
пролетни карикатури
на Димитрия Янинска,
Соня Костова издири
и подреди модели
на долнобански
писани яйца, а пък
весел Великденски
кът направиха Мария
Торошанова, Лиляна
Иванчева, инж. Светла
Стоименова, Елена
Кошева и Емилия
Симонова. А Румен
Кетев се представи
със свои изографисани
икони.
Мариана ПОПОВА

ХАСКОВО

Тържествено посрещане на първа пролет от хасковски
организации на хора с увреждания се състоя на 17 март в стола
на областния съвет. На тържеството се събраха общо 90 човека
от Клуба на СИБ в Хасково, съставното дружество на инвалидите - село Стамболийски и Районното дружество на глухите в
града.
Приветствия към присъстващите, с пожелание за здраве и
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ХАСКОВО

успехи отправиха Милка Костова, председател на Клуба на СИБ
в Хасково и Тодора Христозова - секретар на Районно дружество
на глухите в Хасково.
Хората в неравностойно положение бяха приятно изненадани
от забавната програма, подготвена специално за тях. Те искрено
се забавляваха и възхищаваха на красивите песни, изпълнени
от Детска музикална формация от Основно училище „Христо
Смирненски“. Наслаждаваха се също на индивидуалните
изпълнения на техни събратя по съдба, както и на фолклорните
ритми, поднесени им с голям ентусиазъм от групата за народни
песни към Клуба на СИБ в Хасково. Зарадваха се от сърце и на
красивото стихотворение „Жената“, изрецитирано им от Севда
Векилова.
Хубавата музика, хората и танците направиха празника
незабравим за всички присъстващи.
любимец

В навечерието на най-големия християнски празник
„Възкресение Христово“ и по
вече създадена традиция, Общинска администрация-Любимец организира великденски
обяд за хората от клуба на
инвалидите в града. За осъ-

ществяването на инициативата кметът на общината
инж. Анастас Анастасов предостави част от средствата
си за представителни разходи, гласувани му от Общински съвет. За кой ли път този
добър човек засвидетелства
своята ангажираност
и подкрепа към нас,
хората с увреждания в
Любимец. Всички присъстващи получиха
и традиционните за
празника Великденски
козунаци и боядисани
яйца.
Присъстващите
членове бяха поздравени от г-жа Мариана
Попова – председател
на Сдружение Клуб на
инвалидите с физиче-
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ски увреждания „Светлина“.
В приветствието си председателката поднесе благодарности към общинското ръководство за съдействието на
кмета при всеки възникнал
проблем.
Благодари
и за екскурзиите,
за
празничните
обеди, за
достъпната среда и
др., които
получават хората с увреждания в Любимец.
Всичко това е повод членовете
на клуба да бъдат щастливи
и да се чувстват равноправни
граждани на обществото.
Гост на тържеството бе
Г-н Тодор Милев – заместникНена БИВОЛАРСКА

кмет на общината. Той също
поздрави присъстващите с
настъпващия светъл празник
и сподели радостната за нас
новина, че администрацията
работи за осигуряване на нов

клуб за сдружението, който
ще бъде достъпен, по-удобен и
предоставен безвъзмездно. Новината предизвика бурни аплодисменти и хората с увреждания още веднъж благодариха
за грижите към тях.
пазарджик

Нов пешеходен мост ще бъде построен между Острова и
зоната на здравето в Пазарджик, съобщи кметът на града
Тодор Попов. Обявена е обществена поръчка за проектирането и
строителството, като за първата дейност са заложени 50 дни, за
изпълнението - до 240 дни.
Съоръжението ще бъде перпендикулярно на реката. Ще бъде
дълъг 108 метра. В южната и северната му части ще бъдат
направени пешеходни алеи за хора с увреждания. Ширината на
моста ще бъде 6 м, пешеходните алеи - 5 м, а рампите за инвалиди
- 2,5 м. Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100
0000 лева без ДДС.
Крайната цел е да се получи още по-обширен комплекс за отдих.
В него скоро ще има и лъвчета, загатна още градоначалникът.
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ПРОТЕСТЪТ
Продължение от стр. 3
И управляващите по-често са склонни да отнемат права на онези, които трудно излизат на улиците - било за работа, било за разходка, било
за протест – отколкото да издирят тарикатите, успяващи да се доберат
до заветното ТЕЛК-решение срещу рушвет. А за традициите в рушветчийството се знае от години – поне Съюзът на инвалидите в България е
реализирал редица проекти, чрез които се е добирал до тази практика.
Но неправителствените организации нямат правомощията на държавните институции, в чиито ръце са контролът и санкцията.
И сега – понеже има обещани пари за най-ниските пенсии – се посяга на правата на гражданите, които трудно
излизат на улиците, било за работа, било
за разходка, било за протест...Но този път
те излязоха на протест и пак ще излизат,
ако правата им не бъдат защитени!
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На трибуната се качиха ръководителите на
национално представителните организации
на и за хората с увреждания в България - с изключение на онези, за които стълбата е препятствие...Какво казаха ли? Онова, което повтарят от месеци...
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ПРОТЕСТЪТ

Адриана Стоименова-Стефанова, зам.-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
към МС, и водещият протеста
Иван Карагьозов, председател
на Център за психологически
изследвания в Бургас

Рядко се случва, но сега се случи огромен интерес от страна на медиите и на пресконференцията, и на протеста!
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Красимир Коцев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Здравейте, приятели!
Христос Воскресе!
Събрахме се днес от всички краища на България, за да заявим, че
ние, хората с увреждания и децата
с увреждания,
-искаме качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация;
-искаме достъпна архитектурна среда, достъпен транспорт и достъпна информационна среда;
-искаме условия, гарантиращи адекватно образование и квалификация на
всички деца и лица с увреждания;
-искаме европейска политика за трудова заетост, която въвежда многобройни инструменти за подкрепа;
-искаме качествени социални услуги и нови стандарти за тях;
-искаме добавката за социална интеграция да се определя като процент от
минималната работна заплата и казваме НЕ на концепция, отнемаща права!
Повече от две години ние, национално представителните организации, правим различни предложения в работните групи по Концепцията и в работните
групи по медицинската експертиза и изпращаме писмени становища. Но, за
съжаление, нито едно от нашите предложения не беше прието;
-Не на новата Наредба по медицинска експертиза, защото много хора ще загубят не само инвалидните си пенсии, но и всички преференции, защото няма
да са хора с трайни увреждания. По този начин ще бъдат засегнати повече от
220 хиляди лица с трайни увреждания.Така ще започнат да „произвеждат” хора
с трайни увреждания по планов път в зависимост от дефицита на финансови
средства в НОИ.
-Ние ИСКАМЕ нова Концепция за оценка, обърната с лице към децата
и хората с увреждания и те да минават на една комисия, която да извършва
медицинска експертиза, оценката за функционалност и социалната оценка;
-Искаме равнопоставеност и финансовата подкрепа за децата с увреждания
и техните семейства и навършилите 18 години и техните семейства.
Скъпи приятели!
Искам да ви припомня няколко реда от химна на Съюза на инвалидите в
България от потесата Елда Живкова и по музика на Стефка Карапенева:
„Нас трудностите няма да ни сплашат
И ще се борим за правата наши!
Крепи ни вярата едничка,
Че сме пред бога равни всички!
Бъдете здрави, изпълнени с оптимизъм, пролетно настроение и вяра!
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ПРОТЕСТЪТ
Много силна подкрепа получиха национално представителните организации на и
за хора с увреждания от КТ Подкрепа. На
пресконференцията в БТА, предхождаща
протеста, бяха оповестени резултатите от
тяхното социологично проучване за статуса и доходите на хората с увреждания в
България. Изводите са потресаващи...Особено един, направен от президента на синдиката Димитър Манолов:
«Имаше един човек в Германия,
който така си представяше нещата: всички да бъдат високи, руси, едри, и здрави. Имаше и
един по на Изток... Безобразие е изключително мека дума”, заключи той, като се противопостави на това да се отнемат
правата на хората с увреждания само в името на някакви
баланси във фиска...»
Г-н Манолов беше и на самия протест и от трибуната отново заяви готовността на КТ „Подкрепа” да подкрепя усилията на национално представителните организации на и за хора с увреждания. Защото, според
него, някой е решил, че тези хора му пречат...
42,6% от хората с увреждания са срещали дискриминация при кандидатстване за работа - цитира някои от
данните в социологичното проучване на
синдиката Ваня Григорова. 83 на сто живеят
с доходи под 323 лв. на месец, а всеки четвърти българин с увреждания трябва да кара
месеца с доход до 200 лв.
„Да, трябва да има промени, за да не
може на паркинг за инвалиди да спре
голям черен джип със стикер за инвалиди. Да, трябва да се промени и това,
че в едно населено място има здрави и
прави хора, всички с ТЕЛК-ове от един
лекар - това трябва да се промени! Но
най-лесно е да посегнеш на тези хора,
които са безпомощни“, каза от трибуната на протеста Димитър Манолов.
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Изказването на Рудолфо Катани - член на УС на Европейския форум
на хората с увреждания, Председател на Комисията за връзки с ЕС към
борда на ЕС на слепите - беше изключително критично. В България, каза
той, не се изпълняват изискванията на Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания, макар че тя е подписана още през 2012 година!
Страшна оценка...
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ПРОТЕСТЪТ
Въпреки че премиерът нареди да
се оттегли проекта
на МЗ за медицинската
експертиза
още сутринта на 11
април, протестиращите не си тръгнаха! И София не вярва на «сълзи...»

Импровизираната сцена опустя...
До следващия протест - ако се наложи!
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ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ в ДВАНАДЕСЕТИ
РЕПУБЛИКАНСКИ ФЕСТИВАЛ
на ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 07. и 08. 07. 2018 г.

Перник – 2018 год.
Във фестивала могат да участват всички лица с увреждания с изявен талант в областта на всякакъв вид музика (с
изключение на чалгата), танци, литературни творби, обичаи,
занаяти и други, класирали се до трето място на регионалните
фестивали.
Участниците ще бъдат разделени на три възрастови групи.
до 29 год.
до 35 год
над 35 год
Изисквания към участниците в музикалния
жанР:
а. за групови изяви (до 12 човека) - две песни - общо 7 мин.
б. за индивидуални изяви, дует или трио - една песен от група.
Допускаме от група само по едно индивидуално изпълнение.
Участниците подсигуряват сами музикалния съпровод. Не се
допуска плейбек.
Изисквания за танцови изпълнения:
а. по два танца до 12 човека – общо 4 мин. С подсигурен
съпровод.
Тази година ще има ‘’Алея на занаятите’’. Участниците
трябва да подсигурят масичка и приспособления за закачване
на изделията. Желателно е да има и изработка на живо на
предложените изделия.
В заявките трябва да се впишат:
-Трите имена, ЕГН, и лична карта, а на ръководителите - и
телефон за обратна връзка.
-Имената на творбите, с които ще се представите.
-За коя дата желаете да се изявите - 07.или 08. 07. 2018 год.
При възможност организаторите ще се съобразят с вашите
предпочитания, за което ще бъдете уведомени.
Очакваме вашите заявки до 25 юни 2018 г. на адрес:
гр.Перник, кв. Църква, Клуб на СИБ.
Тел. 0894 764 790, 0894346594 и дом.
(само вечер) 076/ 690676.
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Зов за помощ

Съдът признава БОЛНИЧНИ,
ТЕЛК - НЕ!...

Болна на легло остава за 2 месеца без пенсия
заради законови недомислия
Нена БИВОЛАРСКА
Ако един гражданин трябва да се яви на съдебно дело, дори то да
се води срещу него и дори той да е обвиняем по тежко престъпление,
болничен лист е в състояние да оправдае отсъствието му и то да остане
без санкции. Нормално – на всеки се случва да пострада. Оказва се обаче,
че болничните не важат със същата сила пред ТЕЛК. И неявяването
означава спиране на пенсията, въпреки уважителната причина.
В такава нелепа ситуация попада през миналата година Мария
Трифонова от пазарджишкото село Синитово. Жената е родена с нанизъм
– нисък ръст. От една година е лежащо болна. След една от многото
операции на ставите, временната става в коляното на левия й крак,
незнайно защо се скършва, излиза навън и
разкъсва околните тъкани и кожата. Мария
доста се помъчила в това състояние в опит
да отложи следващо влизане в болница,
но болките й надделели, а и тръгнал силен
кръвоизлив. Така била приета във ВМА по
спешност за нова интервенция.
На 19 октомври трябвало да се яви на
ТЕЛК за преосвидетелстване, а на 17-ти
влязла в болницата, затова нямало как да отиде пред комисията...
«Направихме консултация с ТЕЛК - хората от комисията бяха много
отзивчиви, казва Трифонова. Посъветваха ме да си взема документ за
времето, когато съм постъпила и изписана от лечебното заведение.
Взехме съответната бележка, представихме я, беше приета и след десетина дни комисията ме посети вкъщи, тъй като не мога да пътувам.
Тогава попитах дали пенсията ще ми бъде платена от датата, на която
по основателни причини не се явих и ми отговориха положително. Впоследствие обаче се оказа, че не е така. След редица запитвания, включително до НОИ, излезе, че има пропуск в самото законодателство за
ТЕЛК. Никъде не е записано, че пациентът може да има оправдателна
причина за неявяване на датата, когато е повикан. Така изгубих пенсията си за октомври и ноември. Клаузите са следните: по вина на ТЕЛК и по
вина на пациента. И никъде не е предвидено, че на този пациент може
да му се случи нещо, да пострада, да се разболее и по тези причини да
има възможност за отлагане на датата. Е, аз не си планирам кога да вля-
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за в болница, нали?!“.
Мария не обжалвала пред НЕЛК. Заради риска това да я остави без
лев за цели 6 месеца. Обяснява, че преди, при оспорване на решение
и спечелен такъв спор, връщали пенсията от датата на обжалване. Сега
пенсията се изплаща от датата на явяване. А за НЕЛК се чака между 6
месеца и 1 година. Жената не може да си позволи да остане без пари
за толкова време, още повече, че почти цялата й пенсия отива за
изплащане на заеми, теглени за досегашните й операции.
Нейни приятели с увреждания пък се сблъскват с други бюрократични
бариери. Например – личният лекар не е длъжен да даде направление
за ТЕЛК – това е по лична преценка. Без документа на пациента му се
налага да си плати всички изследвания.
В момента Мария е изправени пред поредната трудност – трябва й
огромна спрямо доходите й сума за неотложно лечение. Без значение,
че е пенсионерка и с тежки увреждания, трябва да плати голяма част
от терапията от джоба си. Около 7000 лева са й необходими, за да може
да се оперира, отново да се изправи на крака и да проходи. От година е
на легло. Разчита на грижите на сестра си Петя Трифонова. На нейните
ръце са и двамата им възрастни родители, също инвалиди. До момента
семейството е успявало да се справи само - теглили кредити, продавали
земи. За предстоящата интервенция, обаче, близките й не могат да се
справят – вече им е останала само къщата, в която живеят...
Трифонова не е спирала да работи, докато е била на крак. Учителка е
по професия, завършила е и „Библиотечно дело“. Била е част от екипа на
Езиковата гимназия, на ОУ„Христо Ботев“, на други училища и ведомства.
В момента не може да се движи сама, безработна е и в безизходица. Но
вярва, че ще се намерят добри хора, които да й помогнат.ууу.
От началото на кампанията й са събрани 2 900 лева, от които 830 –
чрез училищна акция в Езиковата гимназия. Останалите – от приятели.
До средата на април трябва да се съберат поне 4 600 лева за импланти.
После ще трябва дълго да се води рехабилитация, за да може да се
раздвижи след една година на легло. Прогнозната цена за нея е по
около 450 лева на месец, поне за половин година.
Мария получава пенсия от 241 лева на месец. От тях около 130
дава за лекарства. Сметките плащат със също толкова мизерните си
пенсии болните й родители. Миналата година й били отпуснати 325 лев
отоплителна помощ, а се оказало, че най-евтините въглища били 340
лева – още един парадокс.
Банковата сметка, на която Мария очаква подкрепата ни, е
02/0000000017508534, IBAN BG57STSA93000017508534,
Банка ДСК, Мария Иванова Трифонова.
Желаещите да помогнат могат да се свържат с жената и чрез
нейния профил във Фейсбук.
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Юбилей

Съюзът на военноинвалидите и
военнопострадалите отбеляза своята
103-та годишнина и 105 години от
основаването на едноименното
столично дружество
Честването, което се проведе
в Централния военен клуб,
бе открито от председателя
Петър
Велчев.
След
посрещането на знамената,
последва водосвет и поздрав
от името на патриарх Неофит.
Поздрав от името на столичния
кмет Йорданка Фандъкова,
под чийто патронаж се
провежда отбелязването на годишнината на дружество
„Военноинвалид“ в София, прочете заместник-кметът
д-р Тодор Чобанов.
Поздравителен
адрес от Президента
и
върховен
главнокомандващ
Въоръжените сили
ген. Румен Радев бе прочетен от
неговия съветник по отбрана и
сигурност полковник от запаса
Илия Милушев.
Последваха
още
много
поздравления и пожелания - от името
на министър Ивайло Московски,
от областния управител на София,
Съвместното командване на силите,
Централното военно окръжие, БЧК,
Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО
и РВГ, СОСЗР, Съюза на ветераните от
войните, Съюза на инвалидите в
България, Столичната организация
на СОСЗР и Националната природоматематическа гимназия и др.
На

гостите

г-н

Петър

Велчев
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връчи икони „Св. Георги
Победоносец“
и
грамоти.
Връчени
бяха
награди
на
военноинвалиди,
военнопострадали
и
дружества.
Председателят
на съюза отличи всички
членове на Управителния и
Контролния съвет на столично
дружество „Военноинвалид“ с председател Емил Гуджев. Ученикът
Том Томов – знаменосец на НПМГ и потомък на ветерани от войните
представи направения от него сайт
на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите
Поздравителният концерт бе на
Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
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Интересен и пълноценен е животът на хората
от клуб „Вароша“ в Ловеч

РАВНОСМЕТКА

Марияна ДОНЧЕВА
Ние, хората от третата възраст, сме щастливи, защото сме
оставили зад себе си един пълноценен живот. Отгледали деца
и внуци, ние още живеем с надеждата. Така Мария Йонкова,
председател на клуба на пенсионерите и инвалидите в квартал
„Вароша“ започна отчета си за изминалата 2017 г. Клубът
наброява 382 члена и е най-големият в Ловеч. През последната
година, новоприетите са 46 души и с всяка година желаещите са
повече. Седемчленен съвет работи в екип и организира общите
инициативи, а в специална летописна книга се отразяват
важните събития от техния живот. „Много са дамите, с чийто
безкористен труд осъществихме редица събития“, каза Йонкова
и като назова най-активните, им благодари. Тя благодари и на
организатора Мария Йотова, която с желание работи и създава
неповторима атмосфера в клуба.
„Годината беше натоварена и разнообразна“, подчерта
председателят. И както на всяко отчетно събрание изброи
огромния брой инициативи за Бабин ден, Трифон Зарезан и
Свети Валентин, Баба Марта, 8 март, Първа пролет, Еньовден,
Коледа и Нова година. Но хората от третата възраст се включват
и в обществените инициативи за официалните празници и
чествания – 19 февруари 3 март, 24 май, и в общоградските тържества. На ниво се поддържа и културният живот – редовно се
посещават театрални постановки и концерти.
През миналата година са проведени редица екскурзии, а
и много гости са посрещнали в Ловеч - от Пазарджик, Горна
Оряховица, Русе, Левски, Плевен, Пордим, Троян и Ботевград.
Но и те самите са били скъпи гости за 30-я юбилей на клуба в
град Левски,пътували са до партньори и приятели от близо и
далеч. „Отпразнувахме 95-годишен юбилей на най-възрастния
ни член дядо Стойко Велев с подкрепата на община Ловеч.
Празнуваме рождените дни и на всички наши членове. Но има
нужда от разнообразяване на тези празници и очаквам вашите
предложения“, напомни Мария Йонкова.
Централно място в дейността на клубния съвет е грижата
за здравословното състояние на съюзните членове. Затова
редовно се провеждат беседи на различни теми, на които експерти им дават съвети за добро здраве и тонус, а измерването на кръвното налягане в клуба е вече постоянна дейност. За
да предпазят възрастните от „ало измамниците“ на специална
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среща е поканен кварталният
инспектор на „Вароша“ с ценни
съвети как да разпознават
злосторниците, как да реагират и
да се предпазват.
През 2018 г. в плановете на
клубния съвет са включени две
екскурзии в чужбина. „Давайте
съвети и предложения какво искате да правим и къде да отидем. А
ние от клубния съвет ще продължаваме да работим, за да е достоен
животът ни и да сме равнопоставени в обществото, декларира
председателят на клуба. Бъдете здрави и живейте, дори когато животът
стане непоносим“, пожела в
заключение Мария Йонкова.
Специални гости на хората от
клуб „Вароша“ бяха председателят на РО на СИБ Иван Лазаров
и директорът на дирекция
„Образование, здравеопазване,
култура и туризъм“ в община
Ловеч Димитър Димитров. А фолклорната група от с. Хлевене откри
отчетното събрание и поздрави своите приятели с китка от автентични
народни песни от техния край.

Членове на ОО на СИБ - Ловеч от селата поискаха
по-чести срещи със социалните работници
Социалните
работници
от
дирекция
„Социално
подпомагане“
да
посещават
селата на Ловешка община и да
разясняват правата на хората с
увреждания и изискванията за
различните видове подпомагане.
Това поискаха членовете на общинската организация на СИБ
в Ловеч на отчетното събрание,
проведено на 29 март. Стана ясно
още, че жителите на отделните
населени места в общината не
познават социалните работници,
които трябва да ги консултират.

При посещенията си в селата те
се „отбивали“ само при кмета или
кметския наместник и тръгвали
към Ловеч. Председателят Иван
Лазаров съобщи, че ще подготви
писмо до директора на „Социално
подпомагане“, за да бъде разрешен
този въпрос. Пак по предложение
на присъстващи на събранието
бе разгледана и подкрепена
позиция на Асоциацията на
пенсионерите и на възрастните
хора за увеличаване на пенсиите.
762 члена има общинската организация на СИБ в Ловеч и те са
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Членове на ОО на СИБ - Ловеч от селата ...
структурирани в осем клуба в града и селата.
„Стараем се да посредничим
между нашите членове и институциите. Работим добре с дирекция
„Социално подпомагане“, като
ежемесечно обработваме документи и участваме в комисиите
за интеграционните добавки на
около 300 човека с увреждания.
Участваме и в обществения съвет
към общината по националната
програма за домашен помощник и
социален асистент, а от следващата
година 170 наши членове ще
получават нужната им помощ
постоянно в домовете си и тази
дейност вече става делегирана
от държавата“, обясни Лазаров. И
напомни, че при желание в клуба
идват експерти от Бюрото по
труда, които консултират хората
с увреждания как да започнат
работа. За тази изнесена приемна
списание „Кураж“ вече писа. СИБ
си партнира и с РДНСК и дава
мнение при ремонтите в града
и местата, където обществената
среда трябва да стане достъпна
за помощни средства на хора с
увреждания.
„Вече започна обработване
на
документите
за
хората,
които имат право да получат
доплащане за чужда помощ по чл.
53 от Правилника за прилагане
на Закона за интеграция на
хората с увреждания. Това е
много трудоемка дейност, защото
обработваме документите на
повече от 700 човека, които
трябва да получат добавката“, по-

ясни общинският председател на
СИБ.
През настоящата година ще
продължи работата за достъпна
обществена среда и особено за
транспортните бариери пред
хората с увреждания в общината.
Както вече сме писали, в автобусите, които обслужват линиите
на градския транспорт в Ловеч,
не се ползват платформи за помощни средства и на практика
те са недостъпни. Социалната
рехабилитация за членовете на
организацията, тяхната квалификация и трудова заетост също
остават приоритетни. „Трябва
да отстояваме правата си пред
институциите, на които липсва
всякаква отзивчивост към нашите
проблеми. И едновременно с
това да популяризираме нашата
организация пред обществото,
за да получаваме неговата
подкрепа“, заяви Лазаров.
Не са отзивчиви и местните
фирми към хората с увреждания
в Ловеч. При представяне отчета
на
контролно-ревизионната
комисия стана ясно, че за миналата
година не са постъпили нито лев
дарения за организацията.
Културната дейност е много
богата и се осъществява от
клубовете.Отбелязват
се
празници,
организират
се
различни инициативи от здравен
и образователен характер.
На
годишното
събрание
членовете на ОО на СИБ заявиха
готовност да участват в протеста
на 11 април в София, организи-
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ран от 18 национално представителни организации на и за
хората с увреждания срещу планираните промени в освидетелстването на хората с уврждания.
Прис ъс тващите
на
събранието
бяха
запознати
с изготвената от
организациите
нота, която на 4
април бе връчена
на
областния
управител
на
Ловеч
Георги
Терзийски. Освен регионалният
председател
на
СИБ
Иван
Лазаров в срещата участваха и
председателят на сдружение
„Закрила“ Мария Недялкова,
част от Българската асоциация
на лицата с интелектуални
затруднения
и
Цветанка

Михайлова,регионален
представител на Съюза на слепите.
Трите организации са сред 18те организации на и за хората с
увреждания, които се обявяват
против готвените
промени в медицинската
и
експертиза
на
работоспособността. „На практика
ще бъдат отнети
права на хората
с
увреждания
и те ще бъдат
изправени пред необходимостта
да избират работа или пенсия.
Готвените промени ще задълбочат
социалната изолация на нашите
членове и те ще бъдат изхвърлени
съвсем
в
периферията
на
обществото“, прогнозира Иван
Лазаров.

дружеството на СИБ в Кубрат
вече наброявя 549 души                Светломир КИРОВ

В Кубрат на годишното отчетно
събрание на дружеството на СИБ
гости бяха заместник-кметът на община Кубрат Орхан Мехмед, председателят на общинския съвет
Хюсеин Юмеров, директорът на
ОП “Социални услуги” Ахмед Камбер, председателят на сдружение

“Диабет - Кубрат” Христо Антонов
и други. Събранието бе ръководено от председателя на РО на
СИБ в Разград Радослав Няголов.
Отчет за дейността на дружеството през 2017 г. направи председателката Нина Костадинова.
В него бе отбелязано, че членовете на дружеството са се увеличили на 549 при 528 през 2016
г. Това го прави най-голямото
на територията на общината. .
В клуба се извършва безплатно
измерване на кръвното налягане,
оказват се информационно-консултантски и социални услуги.
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дружеството на сиб...
Продължава традицията за отбелязването
на местни и национални празници и рождени дни на членове на
дружеството. Радва с
изявите си вокалната
група с ръководител
Гинка Денчева. Провеждат се и екскурзии из страната и чужбина.
Присъстващите зададоха редица въпроси, свързани с получаването на дърва за огрев, ре-

монта на клубната база, новата
програма за лични асистенти и
други. Всички те получиха отговори от ръководството и гоститите.

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ИСПЕРИХСКА ОБЩИНА
ОТЧЕТОХА СВОЯТА АКТИВНА ДЕЙНОСТ И ОЧЕРТАХА
ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА ТАЗИ ГОДИНА
Ангел Николов
Доклад за многостранната
дейност на ОО на СИБ Исперих през 2017 година
прочете
Председателят
на УС Веселин Добрев.
Равносметката за работата
на дружествата в общината е добра. Организацията вече наброява над
300 души - членовете са се увеличили с 50%. През изминалата година
е имало много интересни инициативи и събития. Същевременно са
удовлетворени много от индивидуалните потребности на хората.
Дават се помощи на над 50 деца с увреждания от района. 13 деца с
увреждания са настанени в защитено жилище от семеен тип. Една от
задачите е била осигуряване достъпността на средата и паркирането
на автомобили на хора с увреждания. Поставени са два знака до клуба
и на автогарата.
Проведени са много срещи с други дружества за обмяна на опит и
за изява на самодейците. Честват се различни празници, проведени
са екскурзии и летуване на море в курорта „Константин и Елена”.
Исперихчани посрещнаха и гости от Балчик - 50 души. Надяват се в
бъдеще да имат повече срещи със сродни клубове, повече празници и
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подобаващо отразяване.
На събранието беше разискван
проблемът за необходимостта от
асансьор в Социалния дом, хората
се надяват,че ще има съдействие от
страна на общината по този въпрос.
Коментирани бяха и изявите на
певческата група при клуб „Вяра”
и изтъкнаха необходимостта от онагледяване на разнообразните
мероприятия. Приети бяха новият бюджет и стратегия за дейността на
Общинската организация през 2018 година.

Годишно отчетно събрание на

СХУ “Венетица” в Долна баня

Любомир Кузев

Отчет за работата на УС и на организацията през
2017 година направи председателката инж. Светла
Стоименова. 214 са членовете на организацията. През
отчетната година УС е провел общо 12 заседания. От
членски внос в касата на сдружението са постъпили 1
341 лева, общината е субсидирала дейността на клуба
със сумата от 1 000 лева, а по чл.7 на Устава допълнително
в бюджета са влезли 1 503 лева. И през миналата година
активно е работила дневната седянка, отбелязани са
подобаващо местни и национални годишнини на бележити личности,
народни и християнски празници, десетки са подредените изложби
и кътове, осъществени са две екскурзии. Дарителска кампания за
възстановяването на изгорелия стар параклис на Света Петка събра
250 лева, като акцията продължава. Съвместно с пенсионерския клуб
„Надежда“ се организира и провежда турнир по табла и забавни игри,
с много емоции е свързана срещата на долнобанска чушка-пръжка,
срещите със сродни клубове от района и страната. Незабравими са
и отбелязваните на личните празници. След направения отчет на
КРК от председателката Недялка Проданова, Йорданка Джамбазова
предложи проект за бюджет на сдружението за настоящата година в
размер на 4 900 лева, а пък Мария Торошанова запозна присъстващите
на събранието с проекта за Културен календар за 2018 година.
По предложените на събранието материали отношение взеха Лиляна
Иванчева, Петрана Апостолова, Веска Фърчова, Стоянка Стринска и
Христо Христов. Председателката на СХУ в Долна баня инж. Светла
Стоименова бе избрана да представлява като делегат долнобанските
инвалиди в работата на Общото събрание на Регионалната организация
на СИБ - Софийска област.
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дружество на СИБ „Роза“ – общ. „Красна поляна“
проведе годишното си отчетно събрание в
присъствието на болшинството от членовете
му и с почетен гост зам.-председателят на
общината г-н Вушовски
Нина Матеева

Отчетният доклад прочете
председателят на дружеството
г-жа Аничка Стефанова.
През изминалия период
сбирките са били масово
посещавани и с разнообразно
съдържание: информация от
бюлетините на СИБ, четене
на статии от сп. „Кураж“, от
пресата, лекции на здравни
теми. За всички празници
са изнасяни специални програми, включващи беседи, есета,
исторически съобщения, рецитали, песни от песнопойката на
дружеството, издадена послучай 25-ата му годишнина. Едно от найдобре организираните мероприятия бе посещението на театрални
постановки, за които средно месечно се предлагат по 50 покани и
билети. Течеше жива информация за концерти и събития в различни
клубове и културни домове, за провеждането на празнични тържества
в София и дори в околностите. Особено уважително и превърнало
се в традиция бе честването на юбилярите като знак на почит към
възрастта и личността им. По-трудно са провеждани екскурзии,
защото финансовите възможности все пак са от значение. Малко на
брой са били здравните беседи, но в бъдеще ръководството ще се
постарае повече и в тази посока. За осъществяване на мероприятията
и емоционалното им насищане допринасяше и добрата спойка между
ръководството и членовете на дружеството.
Беше направен финансов отчет от касиера на дружеството г-жа
Богданка Палазова, която води стриктно финансовата документация.
Зам.-кметът на община „Красна поляна“ пожела срещите между
дружеството и общински представители да са по-чести, за да се оказва
активно съдействие при възникнали проблеми. Изказа възможност
общината да помогне при разходите за екскурзии, в битовото
оборудване и поддръжката на помещението.
На събранието се изказаха още Лили Иванова, Вера Тетевенска,
Мария Панковска, Стефанка Койнова – те потвърдиха положителните
изводи за работата на дружеството. Виолета Недева направи
предложение да се осъществят контакти с друго дружество за обмяна
на опит.Членовете на дружеството изразиха и надежда, че през 2018
г. вниманието и на държавата, и на институциите ще се промени към
по-добро, за да има повече усмивки на техните лица.
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На 20 март дружеството на СИБ „Хаджи Димитър” в
столичния район Подуене проведе годишното си събрание.
Гост беше кметът на община Подуене г-жа Ева Митова
Петър ЗАХАРИЕВ
В доклада, прочетен от председателката Атанаска Велинова,
бяха отразени всички инициативи, планирани и осъществени по
повод националните и традиционните празници, също и рожденните и именните дни на членовете на дружеството. Последните са
участвали и в инициативите, организирани от РО на СИБ- София за
3 декември, за Еньовден. Голямо
внимание бе отделено и през тази
година на патриотичните прояви
– изнесен бе цикъл от лекции на
исторически теми. Не бяха малко
и екскурзиите из България и дори
в Македония.
Дружеството си сътрудничи
много добре с районното читалище „Стефан Караджа” – заедно
чествахме Бабинден, Трифон Зарезан и други пазници.
В доклада обаче не бяха спестени и слабостите в работата на дружеството. Например, не можахме
да се преборим напълно с нередавното присъствие на някои от
членовете, не успяхме
да активизираме всички,
които имат потенциаал
за изнасяне на беседи и
лекции.
Затова в решенията
за бъдещата дейност
ударението бе поставено върху усилията да се
активизират всички за

участие в живота на дружеството
чрез лични поръчения, които ще
се отчетат на специално събрание.
Отчитайки факта, че голяма
част от хората обичат поезията,
решихме да поставим началото
на нова традиция – литературни
поетични следобеди. Идеята е да
се запознаваме с живота и творчеството на именити български
творци.
Г-жа Ева Митова поздрави членовете и ръководството на дружеството и ги запозна с дейността
на общинската администрация за
създаване на достъпна среда и за
решаването на редица социални
и медицински проблеми. Тя отговори и на въпросите, поставени
от членовете на дружеството.
След приключване на дневния
ред хората останаха в клуба и
още дълго разговаряха и споделяха как виждат бъдещата работа,
която да продължи хубавите традиции в живота на дружеството.
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И през 2018 г. ОО на СИБ - Разград проведе годишното
отчетно събрание в последния ден на март
Елена Енева
Залата, определена за мероприятието, беше изпълнена от
членове на организацията. Председателката Иванка Петкова
направи подробен анализ на отчетния период и отрази обемната
и съдържателна дейност на организацията. Отбелязан беше големият принос на Вокална група ”Детелина” за популяризиране
името на инвалидната организация.
В плана за бъдещата работа са заложени отново срещите с
членове, които се нуждаят от помощ, творчески срещи, честване
на празници, посещение на театрални и музикални постановки,
екскурзии, фестивали, обмяна на опит и много други.
Гости на събранието бяха скъпият на всички разградчани д-р
Валентин
Василев
– кмет на Община
Разград, който поздрави
присъстващите и обеща да
съдейства за разрешаване на редица
проблеми
пред
хората в неравностойно положени, също и г-н Радослав Няголов
– Председател на РО на СИБ - Разград, представители от
инвалидни организации на близки селища.
ПОКАНА
Уважаеми
колеги, ОО на СИБ
Разград има
удоволствието да ви покани за участие в Трети фестивал
на хора с увреждания „Един ден в Лудогорието”.
Фестивалът ще се проведе на 02 юни /събота/ 2018
г. от 10,00 ч. на Ронда в Градския парк на Разград.
Мероприятието няма конкурсен характер. Времето за
участие ще бъде в рамките на 10-15 минути. Заявяване
за участие - до 10 май 2018 г. с поименен списък, подпис
и печат на организацията на адрес:
7200 гр. Разград, ул. „Хан Кубрат” №1
Е-адрес: sib_razgrad@abv.bg
Лица за контакти: Иванка Петкова и Милка Драгнева		
0898626449
0879436920
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Доц. Димитър Костадинов
беше гост на колегите си в
Югозападния университет
ЗА ХОРА С непримирими сърца

Виолета АТАНАСОВА

За първи път след претърпяния тежък пътно-транспортен инцидент и последвалия го инсулт, които преобърнаха живота му, художникът Димитър Костадинов-Дюрера,
доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, се срещна със своите
колеги във висшето учебно заведение и видя ателието
си. И за него, и за всички, с които се срещна, събитието
беше изключително емоционално. Преди две седмици три години след голямата му самостоятелна изложба в
галерията на Майстора - той за първи път влезе отново
в този храм на изкуството. Доведоха го приятели, за да
съпреживее откриването на традиционната изложба на
кюстендилските художници по случай празника на града
“Кюстендилска пролет“.
Преди тежкия
инцидент доц.
Димитър Костадинов
беше
преподавател
в ЮЗУ
и работеше
върху
идеите си как
новата
част
на
Художествената галерия
„Вл. ДимитровМайстора“, след
като бъде
завършена, да бъде
превърната
в
международен
център за модерно изкуство.
В богатата му

творческа биография има завиден списък от
самостоятелни
изложби в престижни галерии
по света - САЩ
/Мериленд и Каролина/, Париж,
Виена,
Кипър,
Швейцария, Русия, както и у нас.
Неговите атрактивни
платна
са показвани в
редица столични
и пловдивски галерии, три пъти
изкуството му
е представяно в
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Доц. Димитър Костадинов...
Празниците на изкуствата
„Аполония“.
Макар да има сериозни затруднения с речевата комуникация, Димитър Костадинов
успя недвусмислено да изрази
емоциите си и радостта да

„Отвъд видимото“ в Световния ден на социалната работа, в който бяха представени разнообразните страни на
грижата за хората с увреждания, живеещи в институции,
на които да се даде възмож-

бъде отново в свои води сред
колегите си в ЮЗУ. Да дойде отново в университета,
съдействие му оказа ръководството на ДВХФУ „Ильо
Войвода“, (в който той живее
от няколко месеца), с осигуряването на специализиран
транспорт и на придружаващ
социален работник. Преподавателите – колеги на доц.
Димитър Костадинов, обмислят идеи как да го включват
занапред в университетски
инициативи, така че да не се
чувства изолиран от своята
академична и творческа общност.
Посещението на доц. Д. Костадинов в ЮЗУ беше съчетано
с откриването на изложбата

ност за съхраняване на личното им достойнство и индивидуалност, въпреки драстично
променените обстоятелства
в живота им.

П

амет
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НИКОЛА ФУРНАД ЖИЕВ

КОННИЦИ

На Ангел Каралийчев

ПРОЛЕТЕН ВЯТЪР
Моя майко и моя кръщелнице,
полудяла и огнена пролет,
дето весело биеш в кепенците
и лудуваш над влажните клони!
Аз съм луд и аз язда през нивите
и по сивите улици тичам,
и разправям на моите биволи
с колко нежна любов ги обичам.

Конници, конници, конници, кървави конници,
моя родино и пламнало родно небе,
де е народа и де е земята бунтовница,
де сме, о мое печално и равно поле!
Там изгоряха селата и пеят бесилките,
вятъра стене над пустите ниви сега,
конници идат и плаче земята родилката,
сякаш че плаче и пее, и иде смъртта.
Тъмното копие, литнало там във просторите,
свети под слънцето днеска оплискано в кръв,
греят на свода огромни, червени прозорците,
сякаш очите на божия, алена стръв.

А танцуват запалени къщите
от безспирния бяг на земята,
ний със всяко дръвче се прегръщаме
и лудуваме с лудия вятър.
Конници, конници - братя над бездни надвесени,
моя родино и пламнало родно небе,
Падат, стават и хора, и улици,
вятъра иде и страшно е, майко, и весело,
и дървета, и гробища черни,
пей и умира просторното равно поле!
от безкрайните смели приумици
на вечерния ветър неверен.
Моя майко и моя кръщелнице полудяла и огнена пролет,
дето весело биеш в кепенците
и лудуваш над влажните клони.
Не чакам нищо от годините аз зная своята съдба,
тъй както зная, че във синьото
небе ще свети светлина.
Тъй както знам, че тук от хиляди
години крепне мойта кръв,
че в тези улици изстинали
не съм последен, нито пръв.
Аз зная черните страдания,
но, майко, в свойта доброта

ВЯРА

не спирай своя син - чуй: вярата
звучи във моята душа.
И грее пламнала в сърцето ми
днес гордостта, че в тия дни
вървя, че виждам от полетата
да идат чисти светлини.
И ако падна, знай, че бурята
вилня във моето сърце,
че аз бях пламък от лазурите
и пръст от родното поле.
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РАБОТА

Румяна Кънева е съосновател и управител на
«Компания за международни
конгреси»
- професионален организатор на
национални и международни събития в
България. Тя споделя опита си с наемането
на хора с увреждания на работа в
компанията
-Имаше
ли
някакви
предразсъдъци
и
страхове при наемането на хора
с увреждания в
твоята
компания? Кои бяха те
и как се справи с
тях?
Едно от ключовите направления
в нашата дейност
е организацията на медицински конгреси и конференции, третиращи социално значими заболявания. От самото основаване на
компанията, силна мотивация за целия ни екип е приносът, който
оказваме в тази посока. Това възприемаме като съвременния израз на професионализъм, социална отговорност и съпричастност.
Стилът и културата на компанията се споделят и от хората, които
са част от нашия екип. Колегите в CIC са емпатични, с отворени
сетива към общуването и различията, които всички притежаваме.
Отдадени са на различни каузи и са водени от високи етични стандарти. Тази хармоничност е част от мотивацията да поканим в екипа ни хора с увреждания. Неминуемо е да отдадем внимание и на
предизвикателните моменти от едно такова решение. Основните
ни притеснения бяха свързани с това как да създадем атмосфера, в която има взаимна съпричастност и разбиране, и същевременно да запазим ефективността ни в режим на силно интезивна работа по изпълнение на събитията. Щастливи сме, че всички
дадохме своя принос в този процес, проявявайки толерантност,
креативност към преодоляването на трудностите, в общ дух на
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ентусиазъм и подкрепа. Това беше израстване за целия ни екип и за компанията като цяло.
- Разкажи ни повече за вашия ГЕРОЙ в екипа.
- Щастливи сме, че Снежана
Асенова се присъедини към
нашия екип преди една година.
С опита си в графичния дизайн
и интересите си към визуалните изкуства, тя подпомага екипите в творческите процеси по
създаването на визуални концепции и дизайн на събитията,
които организираме. Творческият й талант в комбинация с
финеса и желанието да помага,
са много ценни за нас. Тя успява да работи с лекота с всички
екипи по многобройни проекти и е много ценен и обичан колега. Много е мотивирана да усвоява нови
знания, я е креативна и артистична по природа. Снежи е пример за това,
че за таланта и креативността е възможно да се намери начин да се проявят. Ние пожелахме да дадем шанс това да се случи в СIC.
-Според теб, какви са предимствата от наемането на подобни
хора?
Колегите в CIC са много прогресивни, ориентирани са към новото и
към намирането на възможности отвъд ограниченията. Това ни вдъхновява ежедневно да сме с отворени сетива за света и да продължаваме да
се развиваме. Хармонията, която сме постигнали в нашата работна среда
показва, че можем да вървим заедно по пътя към успехите, и всеки да допринася за общите цели с личните си качества и възможности. Този дух
ни зарежда и ни дава силно чувство за смисъл и споделеност.
- Какво ще посъветваш работодателите, които все още се страхуват по една или друга причина да наемат хора с увреждания?
Бих се въздържала от съвети, тъй като всеки бизнес е строго индивидуален и предполага различни процеси, съответно екипи. В CIC вярваме
в посланието „Предай нататък“. Ще е прекрасно, ако нашият пример е
вдъхновеуудруги компании, които желаят да развиват социалната си отговорност и приноса си към обществото. Има едно прекрасно послание, което гласи:
„Няма значение колко пари си спечелил, има значение колко живота
си променил към по-добро!“.

FACEBOOK

Петър НЕФТЕЛИМОВ
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Благичка” – Кухня с кауза или
нещо повече? Прецени сам!
Блажка Трепетанова е на 28 години и има дъщеричка на 1 годинка.
През последните 10 години активно работи с младежи. Била
е учител по програмата ,,Заедно в час‘‘. Вече 6 години работя
активно с младежи с различни възможности. А от 3 години
активно развива ,,Благичка – кухня с кауза‘‘. Мястото, което
обединява в едно любовта към храната, вярата в младежите
и стремежа към нулев отпадък. Точно за него ще ни разкаже в
следното интервю.
Как дойде идеята за кухня с кауза ,,Благичка‘‘?
По време на преподаването ми започнах да използвам хобито
си – готвенето – като начин да се сближа с моите ученици. Всеки
ден носех нещо
сладко или солено
в класната стая
и го оставях
стратегически
на бюрото си.
Учениците
( к о и т о
първонача лно
никак не искаха
да разговарят с
мен) започнаха
малко по-малко
да идват на бюрото, за да пробват храната и покрай това се
задържаха повече. Така успявах да разговарям с тях за теми,
свързани с живота им. Съвсем неусетно се бяхме сближили
толкова много, че те бяха тези, които започнаха всеки ден да
ме насърчават да си направя страница във Facebook, в която да
споделям всичко, което готвя. След още две години те бяха с мен
по време на официалното откриване на кухнята.
По какъв начин с дейността си давате шанс на младежи с различни възможности да се развиват? Как това стана ваша мисия?
Ние в ,,Благичка – кухня с кауза‘‘ вярваме в три основни неща:
Храненето е ритуал, който трябва да носи щастие и енергия,
а не тежест и подут стомах.
Наша мисия е да даваме шанс на младите хора с различни
възможности.
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Нашият израз на отговорност към средата, в която живеем,
е да генерираме по-малко отпадъци по време на производство.
Наемаме младежи с различни възможности от самото начало
на съществуване на кухнята. Съвсем естествено се получи. Цял
живот търся начини да подкрепям средата, в която живея и
да помагам. Работата ми с младежи ми показа, че в момента,
в който делегираш права и задължения, тези деца постигат
успехи и израстват за дни. Трупат знания и умения и стават
по-добри хора и по-добри професионалисти. Осъзнавайки за пореден път това, бях напълно убедена, че това е визията, която
искам за тази кухня с кауза – да бъде място, което помага на
младежи да се развиват и учат.
Какви са предимствата от наемането на подобни хора в кухнята ви?
На първо място, решението да наемам такива хора, за мен
означава да изпълня своята собствена представа за това какъв
бизнес имам. На второ място, тези хора оценяват наистина
дадената им възможност и дават всичко от себе си, за да не
ви предадат. Невероятно е с какво желание те работят и се
развиват, когато усещат подкрепата и вярата. Никога не съм
криела, че благодарение на тяхната всеотдайност кухнята е
това, което е днес – хората ни харесват и вярват в нас.
Какво ще посъветваш работодателите, които все още се
страхуват по една или друга причина да наемат хора с различни възможности?
Трябва да опитат. Не е страшно да дадеш шанс. Необходима
е малко вяра, че наемайки тези хора, правите нещо повече от
това просто да давате работа. Вие давате възможност и шанс
на едни често отритнати от обществото хора да докажат
колко много могат.
FACEBOOK Петър НЕФТЕЛИМОВ
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Съставила
Василка КИРОВА

З

От
клетките с
чертичка по посока на
часовниковата стрелка
1.Флота,
плавателните съдове на една
държава. 2.Казашки началник с военни функции. 3.Древни стенобитни оръдия. 4.Безцветна
маслоподобна
отровна
течност,изходен материал за получаване на
взривни вещества. 5. Поема от Пенчо Славейков.
6. Снаряд, напълнен с
възпламенителни вещества, които се запалват
след изстрелване на голяма височина. 7. Японска
система за самозащита
без оръжие. 8. Въоръжена команда за охрана и
отбрана. 9. Съвкупност
от
метеорологичните
условия, присъщи на дадена местност. 10. Малко ципокрило насекомо.
11. Деятелка на революционно
работническо движение в България
(1880-1964). 12. Жесток
управител,който си служи с произвол и насилие.
13. Гиганти, великани.
14. Столицата на Албания. 15.Луксозен файтон.
16. Благородна ръжда. 17.
Полско укрепление (мн.ч.)

абавно
КРЪГОСЛОВИЦИ

ОТГОВОРИ НА
КРЪГОСЛОВИЦАТА от бр. 4
1. Чайка. 2. Ирина. 3. Чапла.
4. Омара. 5. ТАТРА. 6. Опера. 7.
„Майка". 8. Опека. 9. Варна. 10.
Агата. 11. „Тоска". 12. Атина. 13.
Крина. 14. Осака. 15. Лиана. 16.
Ивана. 17. Банка. 18. Арена.
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Съставил Иван МАНЧЕВ
От клетките с чертичка по посока на часовниковата
стрелка.
1.Наш писател /18801937/ - «Албена». 2.
Творение,произведение
/книж./. 3. Първата печатна книга на новобългарски език, написана на
кирилица. 4. Прабългарска титла на пълководец.началник на малък
военен отряд. 5. Герой
на П.Р.Славейков от поемата «Изворът на белоногата». 6.Наука за правилността на мисленето. 7.Римски епически
поет /ок.25-101/. 8.Таван,обикновено украсен с живопис. 9. Италиански
скулптор,представител на класицизма и основоположник на академизма /1757-1822/. 10. Унгарски композитор /1882-1953/ - «Царицата на чардаша». 11 .Стихотворение от П.Яворов. 12.Публицистичен жанр,малко
произведение за вестн
ик,списание или сборник /мн.ч./. 13.Условен
писмен знак. 14. Наш поет /1877-1914/ - «В полите на Витоша».
ПОПРАВКА: В очерка “От мен малко, от Бог повече!”, в бр. 4 от
т.г.на списание “Кураж” е допусната неточност. Публикувано: ...Дарява редовно и почерпка за Коледа на децата в неравностойно
положение, повечето с ментални увреждания в Центъра им на ул.
Скобелев 20 ... Да се чете: ... Дарява редовно и почерпка за Коледа на потребителите на социални услуги от Дневен център за
възрастни с увреждания, ул. Цар Самуил 55 и много се радва ...
Авторът се извинява на читателите на списанието!

Покана за традиционния регионален фестивал
в с. Бреница, община Плевен
РО на СИБ - Плевен, община Кнежа, кметството на с. Бреница,
НЧ „Народно съзнание 1898 г.” и дружеството на СИБ в
с. Бреница канят желаещите за участие в многожанровия
фестивал в с. Бреница на 17 май 2018 г. - Спасовден.
Заявки се приемат до 7 май
на тел. 0886 374137 - Михал Кончарски.

МАЙ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ
•11 - 155 г. от първото честване на
празника на Светите
братя Кирил и
Методий. От 1863 г.
11 май се установява като църковен
празник на Светите
равноапостоли.
В София празникът
бил организиран
от учителя Сава

Филаретов. През 1858г. е отбелязан
в Пловдив с тържествена служба в
църквата „Света Богородица“, а след
това учителят Йоаким Груев
произнася вълнуващо слово
за живота и делото на
Кирил и Методий.
• На 17 май (30 май по нов стил) 1913 година е подписан договор между държавите от
Балканския съюз (България,Сърбия,Гърция
и Черна гора) и Османската империя, с който се слага край на Балканската война (1912
– 1913). Претърпяла поражение във войната, Османската империя е принудена да
отстъпи на съюзниците почти всичките си
балкански владения (в т. ч. Македония, Албания, Епир, Косово, Санджак, Беломорска
и Одринска Тракия). Договорът урежда създаването на албанска
държава. Споровете между България, Сърбия и Гърция за подялбата на Македония остават нерешени и това води до избухването на
Междусъюзническата война (юни 1913).
• 27 - 115 г. от рождението
на Никола Фурнаджиев,
български поет
(1903 – 1968)

