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На 6 март т.г. се проведе конференция, организирана от

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН
КОМИТЕТ ІІІ група “Други интереси”
на тема подкрепа За уязвимите
региони и граждани: насърчаване на
устойчивия растеж и сближаване
Група „Други интереси“ предложи
план за действие в подкрепа на
уязвимите региони и хора в ЕС
План за действие, съсредоточен върху воденото от общностите местно развитие, младите
хора и социалното приобщаване, беше във фокуса на конференцията на ЕИСК, посветена на
подпомагането и интегрирането
на уязвимите региони и хора в
ЕС, която се проведе в София на
6 март 2018 г.
Проявата даде възможност на
членовете на група „Други интереси“ на
ЕИСК да
обменят
мнения
за това
как
да
се насър ч а т
устойчивият
растеж и
сближаването
в
уязвимите
региони, и оказа принос за работата на българското председателство на ЕС, чийто първи
приоритет е европейският икономически растеж и социалното

сближаване
Много извънградски райони и
техните жители са изключени в
социално, икономическо и териториално отношение. Близо 113
милиона европейци живеят в
извънградски райони. Въпреки
това селските, планинските и отдалечените периферни райони
достигат средно едва 70% от европейския БВП. Безработицата
е висока, а делът на възрастните
хора е непропорционално висок
– около
20%
от
населението.
Б л и з о
е д н а
четвърт
от населението няма
достъп
до интернет. Освен това извънградските райони често предлагат само ограничени или
никакви социални услуги и разполагат с оскъдна транспортна,
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ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН
КОМИТЕТ ІІІ група “Други интереси” ...
комуникационна и енергийна
инфраструктура. Тези ограничения са пряка причина за обезлюдяването и се отразяват непропорционално на най-уязвимите
и необлагодетелстваните групи,
като възрастните хора и хората
с увреждания.
„Крайната цел и
задължение на ЕС
е да премахне раз-

що възстановяване. Местните
действащи лица трябва да разработят и приложат тези политики, като следват обща визия
и работят в сътрудничество с
регионалните, националните и
европейските органи по изготвянето на координирани политики.
Ролята на младите хора
Второ, младите хора трябва да
имат специално място в бъдещото интегрирано развитие на
селските райони. Изключително

ликите във възможностите, с
които разполагат градските и
извънградските райони“, заяви
председателят на група „Други
интереси“ на ЕИСК Лука Жайе.
Г-н Жайе се спря и на плана за
действие, който включва следните мерки:
Водено от общностите
местно развитие
На първо място, воденото от
общностите местно развитие е
от първостепенно значение. Лидерството, предприемачеството, иновациите и ангажираността на местно равнище са ключът
към устойчивото и приобщава-

важно е да се акцентира върху
създаването на привлекателни
възможности за образование и
обучение на местно равнище за
младите хора и да се помага на
младите земеделски стопани да
се установят. Важно е също младите предприемачи да бъдат
насърчавани да диверсифицират местното производство,
както и да се реализират проекти за притежавани от местните
общности мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и проекти за
устойчив туризъм.
Социално приобщава-
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не на най-уязвимите хора
Третият аспект е свързан със социалното приобщаване и закрилата на най-уязвимите хора. Сред тях са групи като работещите бедни,
енергийно бедните, възрастните и хората с увреждания. Социалната
икономика – по-специално кооперативите и социалните предприятия – играе ключова роля за осигуряването на необходимите услуги
и създаването на работни места.
Проявата
беше
открита от фолклорната
танцова
формация за хора с
увреждания „Танцувам не по-различно
от теб“
Дискусиите бяха
организирани
в
няколко сесии на
тема:
Инвестиции и
стимули за уязвимите планински региони
Създаване на възможности и защита на правата на
уязвимите хора
Насърчаване на икономическото развитие и борба
с обезлюдяването в извънградските региони
Оратори на проявата бяха Лука
Жайе, председател на група „Други интереси“ на ЕИСК, Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-тото Народно събрание на Република България,
и ЛалкоДулевски, член на група „Други интереси“ на ЕИСК и председател на Икономическия и социален съвет на Република България.
Основно изказване направи българският министър на труда и социалната политика Бисер Петков. А по-конкретно за актуалните проблеми на хората с увреждания в България говориха представители
на Националния съвет на хората с увреждания към Министерския
съвет.
Конференцията се проведе в конферентния център на резиденция „Бояна“, който българското Председателство на Съвета на ЕС любезно предостави на организаторите от група „Други интереси“ на
ЕИСК.
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До
Президента на Република България
Председателя на Народното събрание
Министър-председателя на Република България
Председателите на парламентарните групи
Председателите на парламентарно представените партии
Председателите на комисии в Народното събрание
Омбудсмана на Република България
Председател на Комисия за защита от дискриминация
Областните управители
Медиите

ПРОТЕСТНА НОТА
От Национално представителни организации
на и за хора с увреждания
Уважаеми госпожи и господа,
В съвременния свят за степента на развитие и цивилизованост на
едно общество се съди и по отношението и политиките за хората с увреждания. Европейският съюз, към който принадлежи и България от
десетилетия, е изградил водещ за държавите на планетата социален
модел, който гарантира достоен живот и интеграция на милиони хора в
неравностойно социално положение. Неговата рамка са трите ключови
думи „Хуманност, Солидарност и Справедливост!”.
След настъпилите дълбоки обществено-политически и икономически промени в нашата страна през 1990 г., хората с увреждания бяха
изхвърлени в периферията на обществото и обречени на бедност и
безпътица. Многобройните експерименти в социалната сфера не доведоха до повишаване качеството на техния живот. Предвижданите от
сегашното Правителство и Народното събрание реформи в социалната
сфера имат отново неясен характер, но абсолютно ясна цел - отнемане
на права и доходи на 150-200 хиляди граждани с увреждания.
Ние, Национално представителните организации на и за хора с увреждания - членове на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към Министерски съвет, се обявяваме категорично против опитите на политици, ръководители на Национално представителни организации на работодатели и медии да внушат на обществото, че
хората с увреждания в България са неестествено много. По данни на
Евростат тази социална група варира между 15-18% от населението за
отделните европейски държави. По последни данни този процент за
България е 7-8%.
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Днес, ние настояваме за разработване на нов социален модел, който
да ограничи наличните корупционни практики, да увеличи контрола и
да разпредели справедливо наличния публичен финансов ресурс.
Днес хората с увреждания искат:
Достъпно и качествено здравеопазване и медицинска рехабилитация.
Премахване на бариерите в архитектурната, информационната и
транспортна среда, които ги превръщат в принудителни „затворници”
на домовете им. Те трябва да бъдат изведени на улиците, да ползват
градския транспорт и стигат до работните си места.
Адекватно образование и професионално обучение, което да гарантира професионалното и личностното им развитие.
Европейска политика за трудова заетост, въвеждаща многобройни
инструменти за подкрепа. Настояваме работодателите да проявят корпоративна социална отговорност и със съдействието на държавата да
създадат условия за трудова реализация в специализирана и обичайна
икономическа среда.
Ние настояваме за подобряване качеството на социалните услуги
и повишаване на стандартите за тяхната издръжка. Необходимо е моделът за предостявяне на медицински изделия и помощно-технически
средства да гарантира тяхното високо качество и ограничаване на корупционните практики в тази сфера.
На проведеното на 22.02.2018 г. съвместно заседание на Комисията
по труда, социалната и демографска политика и Комисията по здравеопазване към Народното събрание за първи път публично беше заявено, че планираната реформа в областта на медицинската експертиза и
оценката на работоспособността предвиждат кардинална промяна на
действащия модел, която ще доведе до отнемане правото на инвалидна пенсия.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания категорично се противопоставяме на такъв тип „реформа“ и считаме, че:
Предвижданите реформи не трябва да въвеждат медицински стандарти на здравния статус на лицата с увреждания в България, различни
от действащите в Европейския съюз.
Включването в решението на ТЕЛК само на водещото заболяване
с цел намаляване степента на увреждането е неправилно. Никой медицински експерт не може да отрече, че има заболявания, които са в
причинно следствена връзка за друг вид тежки увреждания. Тази комбинация от множествени увреждания дава нова по–тежка здравна и
функционална картина и води до намаляване възможностите на лицето
за интеграция и до потребност от по-широк кръг подкрепящи политики.
Ние сме за преустановяване на практиката чрез добавка на проценти
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ПРОТЕСТНА НОТА
за други незначителни заболявания да се търси постигане на по-висока
степен на увреждане и ползване на права от друг порядък. Настояваме
за изключително прецизно от медицинска гледна точка разписване на
бъдещата нормативна уредба за медицинската експертиза.
В стремежа си да бъде реформирана действащата система на медицинска експертиза и с въвеждането на оценката на работоспособността с цел единствено постигане на икономии в бюджета на НОИ, ще бъде
премината обществено допустимата граница на справедливост и солидарност. В обозримото бъдеще се очертава диаметрално погрешното
решение - „хората с увреждания от неработоспособни да се превърнат
в най-работоспособните граждани на страната”. В това си ново качество една част ще загуби правото на инвалидна пенсия, придобита на
основание осигурителен принос, а друга част ще я получава в намален
размер. Политиката ”чрез силов натиск, отнемащ доход, да се постигне
заетост” е непродуктивна, дискриминационна и силно демотивираща.
Предложената за обществено обсъждане реформа в областта на медицинската експертиза и оценката на работоспособността не дава отговор на генералните въпроси:
Какви права ще ползват хората в резултат на решението на ТЕЛК за
вида и степента на увреждането?
Какви права ще произтичат за тях от оценката на работоспособността ?
При разработване на планираните промени трябва да бъде приложен комплексен подход, който да даде ясен отговор на бъдещата политика в областта на правото на получаване на интеграционна добавка и
на нейния размер, обвързан с минималната работна заплата или линията на бедността. Яснотата по този кардинален въпрос ще даде на хората с увреждания представа за намеренията на правителството относно
необходимия компенсиращ доход, обвързан с увеличените разходи
на лицето с увреждане, за: медикаментозно лечение, диетично хранене, консултиране, медицинска и социална рехабилитация, обучение и
преквалификация, транспорт, достъп до информация, личен и социален асистент, редица допълнителни изследвания за следене на здравословното състояние, които трябва да се провеждат редовно, за да
се избегне допълнително увреждане на здравето и много други. Необходимо е постигане на равнопоставеност на финансовата подкрепа за
децата и техните семейства и лицата, навършили 18 години, и техните
семейства.
С бъдещата реформа е наложително да се облекчи бюрократичната
процедура и лицата с увреждания трябва да преминават на една комисия, която да извършва медицинската експертиза, оценката на функци-
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оналността и социалната оценка.
Уважаеми госпожи и господа,
Разликата между здравите хора и хората с увреждания е само
един миг по волята на съдбата. Трябва да се научим на сложното изкуството да живеем заедно, да разбираме проблемите на другите и да се
подкрепяме. Обречени сме заедно да изградим една нова България, в
която всички граждани да живеят достойно!
От: Национално представителните организации
на и за хора с увреждания:
Адриана Стоименова – Стефанова - Изпълнителен директор
на Център за психологически изследвания и
Заместник - Председател на Национален съвет
за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет
Красимир Коцев - Съюз на инвалидите в България
Васил Долапчиев - Съюз на слепите в България
Веска Събева - Асоциация на родители на деца с епилепсия
Димитър Парапанов - Национална асоциация
на сляпо-глухите в България
Любка Александрова - Българска асоциация
за лица с интелектуални затруднения
Маринела Ангелова - Национално сдружение
на работодателите на хората с увреждания
Мая Викторова - Българска асоциация “Диабет”
Петър Велчев - Съюза на военноинвалидите
и военнопострадалите в РБългария
Николай Нинов - Съюз на глухите в България
Лазар Живанкин - Асоциация на родители
на деца с нарушено зрение
Мария Кръстева - Асоциация на родителите на деца с увреден слух
Стилиян Баласопулов - Националния съюз
на трудово-производителните кооперации
Виолета Антонова - Българска асоциация
за невромускулни заболявания
Стефан Данчев - Национален център за рехабилитация на слепи
Светослав Чернев - Национална организация
„Малки български хора”
Павел Савов - Българска асоциация
за рекреация, интеграция и спорт
Михаил Кърлин 		
Национална потребителна кооперация на слепите в България
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ДЕЛОВИ И ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ

   

Екатерина ХРИСТОВА

ТЪРГОВИЩЕ

За първи път в Търговище институции, работещи в социалната
сфера, направиха публичен отчет за дейността си. Форумът бе
организиран от Националния алианс за социална отговорност,
Търговищкото дружество за психично здраве и община Търговище, като основната цел, която те си бяха поставили, бе публичност и прозрачност на изпълняваните от тях дейности.
Срещата откриха Златка Иванова – регионален координатор
на НАСО за Търговище, кметът на общината Дарин Димитров и
директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”
Гергана Георгиева.
За постиженията и предизвикателствата пред работещите в
социалната сфера говори Златка Иванова, в качеството й на директор на Комплекса за психични здравни грижи в кв. „Бряг”. В
комплекса работят две защитени жилища с 8 и 4 души капацитет
и дневен център с 30 души капацитет. Чрез образователни, трудотерапевтични и рехабилитационни дейности се подпомага развититието на потребителите, които са пълнолетни лица с психични разтройства.
В Центъра за
настаняване
от
семеен
тип
в
Търговище се полагат грижи за 8
деца и младежи,
грижи, които не
могат да се осигурят в домашна среда, каза Миглена Сотирова – директор на
Комплекса за здравно-социални грижи за деца. Социалната интеграция и социализация на осемте деца с интелектуални затруднения в Защитеното жилище в Лиляк е основната цел в работата
на специалистите тук. Ръководителят на услугата Антония Маринова сподели, че младежите са разпознаваеми в селото и заедно
с жителите в Лиляк са си взаимополезни.
Своята работа представиха и други ръководители на социални
звена в общината. Всички те се отчетоха за изминалата година на
кмета Дарин Димитров. А след това преминаха към дискусия за
предизвикателствата пред работещите в сферата, като акцентът
падна върху емоционалното прегаряне на работещите в сферата.
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Любомир КУЗЕВ

ДОЛнА БАНЯ

Десетки долнобанци се възползваха от организираните в два
дни безплатни консултации и прегледи за хора със сърдечносъдови заболявания. Специалисти-кардиолози от Българския
кардиологичен институт даваха консултации и извършваха
прегледи в сградата на община Долна баня, а националната
кампания „Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот“
е организирана от Българския кардиологичен институт,
Българската национална телевизия и Националното сдружение
на общините в Република България.
с. мирково
На 15 февруари 2018 г. Народно
читалище „Христо Ботев-1884”
с.Мирково организира среща
разговор със Сдружението на
инвалидите от селото под надслов
„Да се погрижим за всички”.
Хората, които имаха възможност
да присъстват, бяха посрещнати
от председателя на читалището
Добринка Илиева и секретаря
Спас Шутов.
Тази
среща
е втората, а
първата беше
през
2017
година и би
могло да се
каже, че вече е
традиционна.
Х о р а т а
споделиха
мнението
се
по
различни
проблеми.
Например
този, че много
правни услуги
са им били

отказвани. Затова се взе решение
тези срещи да се провеждат
по-често и да бъде поканен
Председателят на РО на СИБ
за Софийска област. На тази
среща беше приет и нов член на
Сдружението.
Добринка
Илиева
–
председател
на
читалището
зарадва хората с това, че ще им се
предоставят безплатни интернет
услуги, копирни услуги, ползване
на
библиотеката,
безплатни
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мирково
посещения
на
концерти
и
представления, както и ползване
на помещения за срещи и
разговори. За безпроблемния
достъп
до
библиотеката,
лекционната и санитарните възли
читалището се е погрижило,
като има монтирани платформи
за трудно подвижните хора с
увреждания. Всички с радост
приеха тези услуги и изказаха

Петър Захариев

благодарност на домакините. Не
пропуснаха да споменат, че не
само читалището, но и другите
институции трябва да последват
примера му.
На всеки един присъстващ
председателят на читалището
подари по една книга. Хората си
пожелаха тези срещи да бъдат почести, а за онези, които не могат
да присъстват, „да се погрижим
всички!”.
софия

Традция стана столичното
дружество на СИБ „Хаджи
Димитър” и ръководството на
читалище „Стефан Караджа”
в община Подуене съвместно
да честват хубавите български
празници. През януари беше
отбелазан Бабинден, а през
февруари – Трифон Зарезан
и празникът на виното и
любовта. Председателката
Атанаска Василева откри
последното тържество и
даде думата на заместникпредседателя г-н Захариев за
кратко слово и символично
зарязване на сноп лозови
пръчки. Последва рецитал
със стихове на Евтим Евтимов
и авторски произведения
на хора от дружеството.
С пълно единодушие бе
коронясана Лилия Чобанова от
ръководството на читалището
за „Царица на лозята”.
За веселата програма се
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бе погрижила Генка Рашева
– художествен ръководител на
вокална група „Млади сърца”.
Имаше и много танци – хора
и ръченици - благодарение на
акордеониста Методи.
исперих

Накрая любезните домакини
подариха на всички членове
на дружеството новоизлязлата
книга на Марица Беловска „В
храма на любовта”.

Ангел НИКОЛОВ

Общината подписа договор с Държавния фонд „Земеделие” за
изпълнение на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на Читалище „Съзнание – 1891”
в Исперих на стойност 386, 694 лв. Целта на проекта е за подобряване
достъпа до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги
и за запазване на духовния и културен живот на населението в община
Исперих. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските
райони 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Предвидено е да бъдат извършени ремонтни дейности на Музейната
експозиция, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова”, Ритуалната зала, картинната галерия и други. Ще бъде подобрен достъпът
на хора в неравностойно положение след изграждане на специализирана тоалетна и монтирането на специална платформа за придвижване до втория етаж, където са разположени библиотеката и ритуалната
зала.

В студения зимен ден тротоарът пред Супермаркет
„Лозана” в гр. Исперих беше се вледенил. Внимавах да не се
подхлъзна, но внезапно това стана и паднах на земята. В
последния момент се подпрях на лявата си ръка и нямаше
никакви последствия за мен. Видях наблизо две момичета от
Профилираната гимназия „Васил Левски” в Исперих - те ми
подадоха ръка. Благодарих им и си припомних в този момент, че
бяха активисти на Българския младежки червен кръст. Разбрах,
че жестът им беше съвсем спонтанен, но те реагираха бързо.
Благодарих и им казах, че се чувствам добре. Усмихнах се и им
цитирах една моя епиграма,за да ги успокоя и разведря. Хубаво
е, че и младите хора проявяват хуманни жестове в момент на
изпитание на непознат човек.
Една протегнатна ръка е много важна в такава обстановка.
Особено, когато това става с бърза реакция, съвсем
добронамерено, за да се чувстваш спокойно и сигурно.
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разград

Елена ДЕЧКОВА

ВЕЛИНГРАД
е притегателен
център
за
много българи
и с удоволствие
беше
посетен
от
група
членове на ОО на
СИБ - Разград,
водени
от
председателката Иванка Петкова. С голям интерес беше
разгледан Историческият музей в града.
А музеят в с. Дорково, запечатал звукови и зрителни
картини от Плиоценския период, е истински повод за гордост
на местното население. Това е най-голямото палеонтологично
находище на Балканите и втората най-значима експозиция
в Европа. Незабравими ще останат моментите, изживени по
време на това пътуване, съчетани с ползата от лечебните
извори и богатата историческа фактология в този непокорен
български край.
Завръщайки се в Разград, определено може да се каже, че всеки
от групата се докосна до сърцето на Родопите и отнесе частица
положителен заряд за себе си.
„На колене, любезни читатели, долу шапките! Напредя ни е
Батак със своите развалини. Аз призовавам всичко, що е чисто българско, всичко честно и любящо своята родина, да присъствува с нас заедно на това българско светилище, на тоя жертвеник за нашата свобода,
гдето е изляна кръвта на хиляди мъченици, светии, на стотина дребни
дечица, на безброй невинни моми и момци. Батак, славният и злочести Батак! Дали ще да се намери българско сърце, което да не трепне
от произнасянието само на твоето собствено име? Не вярвам. Ако в
разстояние на петстотин години е пламвала тук-там искра, която е показвала, че българинът живее и която е била за увеличение славата на
българския народ, то твоето пепелище, размесено с костите на твоите
жертви, заема първо място между тия събития. Благоговея пред твоето
величие, ще благоговее и историята!” - Така пише Захари Стоянов в своите „Записки по българските въстания”.
Чест бе и голяма привилегия на 3 март, когато се чества 140 години от
Освобождението на България, да си на това свято място. Място, където
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най-диво
и
най-жес токо
е
потушено
Априлското
въстание.
С
такава чест и
привилегия
бяха удостоени
група членове
на ОО на СИБ в Разград с председател Иванка
Петкова. Групата посети Историческия музей,
където се запозна с историята на града и
географското му разположение. Посети и
църквата „Света Неделя” – ням свидетел на
безчинствата на разярения башибозук.
След това, отправила се към гр. Пещера,
групата се изкачи на Късноантичната и средновековна крепост Перистера - „Гълъбовата
крепост“. Обявена е за паметник на културата
с национално значение през 2012 г. Над града
гордо се откроява и Часовниковата кула – „Сахата”. Точната дата на строежа й не е установена, но по всяка вероятност е свързана с времето на общото икономическо издигане на града по време на Възраждането.
Хиляди благодарности на г-жа Петкова за незабравимите моменти, предоставени на членовете от клуба, за чудесната организация и
възможността да коленичат пред героите на Батак, да опознаят миналото си и да се докоснат до душевността на българина!
ТВЪРДИЦА

Членове от клуба на СИБ
„Вяра, Надежда и Любов” посетиха Социален дом – горен
район. Целта бе да поздравят
хората там по случай 1-ви
март и да им завържат мартеници. Директорът на дома
г-н Живко Станев, груповите
отговорници Пенка Колева,
Митко Делев, Тончо Семов,

Радка ЗЛАТЕВА
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ТВЪРДИЦА

трудотерапевтите Николай
Башлиев, Пенка Куцева и потребителите ги очакваха.
Директорът представи гостите, а Баба Марта - Минка Чернева, облечена в национална носия, с пълна кошница
мартеници, поздрави хората
и разказа някои от легендите
за мартеницата. След това
домуващите с удоволствие
протегнаха ръце към гостите,
за да им завържат мартеници
и върнаха жеста - също с красиви мартеници, изработени
от тях.
Гостите благодариха за радушния прием.
Любомир КУЗЕВ
В навечерието на 1 март денят, в който се кичим рано сутрин
с бяло-червената мартеница за
здраве и щастие през годината,
членовете на Сдружението на
хората с увреждания “Венетица”
се събраха в своя клуб
на последната за месец
февруари сбирка на дневната
седянка.
Председателката
инж.
Светла Стоименова разказа
и припомни в началото
легендата за мартеницата,
прочете разказ за Баба
Марта и Пижо и Пенда, след
което представи първата
стихосбирка на Ивелина

ДОЛНА БАНЯ
Боянова “С оптимизъм”. Членове
на организацията рецитираха
и прочетоха нейни творби, а
авторката сърдечно им благодари,
като подари на Сдружението в
лицето на председателката два
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екземпляра от нея с автограф.
Цвете и бележник с химикал
пък получи Ивелина Дамянова
заедно с красива мартеница от
членовете на организацията на

СИБ за гостуването й в клуба.
В края на своето гостуване
младата поетеса прочете и своя
нов разказ за Баба Марта.

Жените на Долна баня тържествено отбелязаха 8 март. По покана
на кмета на общината Владимир Джамбазов и председателката на
общинския съвет Лиляна Драганова 150 жени се събраха в актовата зала
на Средното училище “Неофит Рилски”, за да честват Международния
ден на жената. Всяка дама бе посрещната лично от председателката
на общинския съвет и получи красив букет цветя, а сред тях бе и
92-годишната
баба
Йорданка
Колева. На празничната среща,
послучай 8 март, присъстваха
и членове на Сдружението на
хората с увреждания “Венетица”
с
председател
инж.
Светла
Стоименова
За празника на жената бяха
поздравени присъстващите от г-н
Джамбазов и г-жа Драганова,,
след което те вдигнаха наздравици
и лично поздравиха всяка жена. Поздравления и благодарности към
организаторите на дамското парти отправиха и председателките на
пенсионерския клуб “Надежда” г-жа Лазарова, на Сдружението на
хората с увреждания “Венетица” инж Стоименова, и други.

Цанка ОДАЖИЙСКА
Международният
ден
на
жената 8-ми март е найзначимият празник за нас жените,
щом цветята и подаръците от
любимите ни мъже и деца са
истински и от сърце, защото сме
създателки на живот и род. Ние
поддържаме огъня в домашното
огнище, хармонията и ведрия дух,
възпитаваме децата да уважават
възрастните хора и родината,
която им дава подслон. Където и

ГАБРОВО
да отидат да учат и работят, да не
забравят, че са българи.
Ето и ние от ОО на СИБГаброво, макар на патерици,
бастуни и инвалидни колички
също сме жени, майки и любими.
Затова сме се събрали в клуба да
отпразнуваме 8 март. Наш гост е
председателката на РО на СИБ г-жа
Стефка Рачева. Председателят на
ОО на СИБ в Габрово Васил Грънчаров поздрави сърдечно всички
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ГАБРОВО
жени със собственото
си
стихотворение
,,Благодаря ти, че те
има“. Вокална група
,,Надежда“
с
худ.
ръководител Митко
Маринов
откри
песенния си концерт
с песен за майката. А Пенка Гатева
декламира стихотворение за
гордостта на жените.
От ръководството всички дами
получиха по една червена роза
и мартеничка. Координаторката
Кристина
Кулева
и
двете
организаторки Милена Петкова
и Ана Петкова се бяха погрижили
масите да бъдат пълни.
КУБРАТ

Васил
Грънчаров
подари
красиви рози на певиците от
групата с думите:
,,Днес дори за минута
с нежно цвете в ръце,
жената майка се почита.“
А тон за песните дадоха Лалка
Колева и Спаска и всички се
включиха във веселите песни.

Светломир КИРОВ
     В клуба на СИБ в Кубрат се състоя
хубаво тържество. Да поздравят жените
за 8 март бяха дошли заместник-кметът на
общината Орхан Мехмед и председателят
на общинския съвет Хюсеин Юмеров.
     Те връчиха поздравителен адрес от
името на кмета на общината Алкин Неби
на председателя на РО на СИБ-Разград и
на ОО на СИБ-Кубрат Радослав Няголов.
После подариха на всяка жена по един
красив червен карамфил.
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Стайко КАФОВ
И тази година хората с увреждания от Кърджали отбелязаха Осми март. Не сме пропускали честване на Деня на
жената и празника на хората
с увреждания, съобщи председателят на РО на СИБ Шенай
Бекир. Тя благодари на дамска
вокална формация „Ахрида“с
ръководител Гергина Стаматова, която поздрави със свои
изпълнения дамите с увреждания. Но жените от Клуба
на СИБ в Кържали се обявиха
за протестни действия през
април срещу готвените промомчилград
Денят на жената бе отбелязан и
в Момчилград, а общината зарадва дамите с тържествен обяд.
В събота в Момчилград 74 дами
с двигателни, слухови и зрителни
проблеми от трите местни организации в общината се събраха
в ресторант «България». Инициативата дойде от Шенай Бекир.
Гост на тържеството бе Хафизе

кърджали

мени в законодателството,
които целят орязването на
правата на хората с увреждания.
Дурмуш – директор на Центъра за
обществена подкрепа в Момчилград.
В своето приветствено слово
Шенай Бекир подчерта, че когато
са заедно по-лесно преодоляват
всекидневните препятствия по
своя път. Амбицията да са равностойни във всичко, с което се
захващат и да намират своето
достойно място в обществото,
предизвиква възторг, макар че то,
обществото, все още им
е длъжник - защото не е
страшна физическата, а
духовната слепота.
Шюкран
Исмаилпредседател на РО на
слепите - им поднесе
карамфили.
Хората забравиха за
своите проблеми и се
веселиха от сърце.
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момчилград
С тракийски песни ги поздрави самодейката Кера Станкова,
носителка на 11 златни медала.
За празничното настроение се
грижеха и музиканти. Разиграна
бе и томбола. Дамите благодариха на общината и лично на кмета
инж. Сунай Хасан за вниманието
и подкрепата към тях.

Елена ДЕЧКОВА

разград

Празникът за 8 март събра членове на ОО на СИБ - Разград на
тържество, с което бе отбелязана
признателност към майката и жената.
Имаше много песни и танци,
присъстваха и много гости. А
възпитаниците на Детска танцова школа „Сладури“ с ръководител Екатерина Портянова достави удоволствие на присъстващите като ги поздрави с ритмичните си
танци. Иванка Петкова, председател на ОО на СИБ, поздрави присъстващите и напомни, че жената заслужава да е обичана и уважавана
ежедневно, а когато е с увреждане, то тогава освен всичко това, тя се
нуждае и от защита. Поздрав към дамите поднесе и г-жа Росица Бончева – Началник отдел „Социални дейности” при Община Разград.
ЯМБОЛ

Кръстина АТАНАСОВА

Минаха коледни, новогодишни празници - изпратихме ги подобаващо и с големи надежди, после дойдоха Бабин ден, Трифон Зарезан, 3 март...Във всички организации и дружества в региона тези
дни бяха отбелязани с веселие,почерпка и пожелания за здраве и
късмет. Жените подготвяха лакомствата, а мъжете се погрижиха за питиета и музика. Къпахме баби и бебета, зарязвахме
лози, поздравихме влюбените на Свети Валентин и почетохме
деня на жената и майката Осми март. Изявите от страна на
присъстващите бяха на ниво, пяха се песни, разказваха се хумо-
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рески и стихове,
припомнена беше
историята
на
всеки празник. Не
липсваха цветя и
мартеници.
Но имаше и сериозни разговори,
които касаят хората с увреждания и техните
семейства. Бяха
разгледани и материалите, свързани с исканите промени за
оценка на работоспособността и решихме, че ще подкрепим
протестните инициативи на национално представителните
организации на и за хора с увреждания, сред които е и СИБ.
САМОКОВ

София СОТИРОВА

И тази година ОО на СИБ в Самоков
не пропусна да отбележи 8 март.
Радка Хаджилазова откри тържеството,
поздрави присъстващите и накратко
припомни историята на този ден. Г-н
Иван Карагеоргиев, н-к на „Социални
дейности“ към общината, също поздрави
присъстващите. Направи го и д-р Стойчо
Гълъбов, н-к на хирургията в МБАЛ
Самоков, който предаде поздрави и
от името и на още двама свои колеги,
като заедно с пожеланията за здраве
и дълголетие ни поръча да се напълнят чашите на всички. В
този момент в залата влезе секретарката на Общинския
съвет в Самоков с огромен букет от червени рози от името на
председателката на ОС г-жа Силвия Стойчева. Скоро след нея
дойдоха кметът на общината г-н Владимир Георгиев, зам. кметът
г-жа Сия Шехтанова и ПР на общината г-жа Веска Тодорова.
Кметът лично поздрави и се ръкува с всеки от нас, г-жа Тодорова
ни връчи по цвете с най-добри пожелания. Гостите останаха
на тържеството с нас и освен поздравленията, обсъдиха с
председателката на клуба и някои въпроси.
После веселието започна. Нашият маестро Борис Стрински
бе донесъл акордеона и неговите изпълнения бяха прекрасен
завършек на тържеството.
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Балът на приказките– за Лили

ЗА ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА

Мария КОНСТАНТИНОВА
Благотворителността е най-голямото милосърдие и доброта, дава надежда и кураж на хора, изпаднали в беда.
Вълшебна думичка, нали! Да, но и вълшебен жест, който
променя светът на някого.
За първи път в България е отбелязан Националният ден на
благотворителността на 19 октомври 2002 г., по инициатива
на Фондация “Щедро сърце”. За Международен ден на благотворителността е определена датата 5 септември.
Благотворителността не е за лична изгода, а да дариш и
помогнеш на човека до теб, без да изтъкваш, че си го направил. Тази вълшебна думичка, този жест означава обич,
уважение, съпричастност. Това показаха млади хора с благотворително мероприятия, за да помогнат на малката Лилия
Цолова от София.
Ето какво се случи.
Организаторите - група приятели,
не приемат благотворителността като милост, съжаление, а като
жест в помощ на човека в нужда. Те са девойки и младежи, те са
приятели. Направиха чудо в съботния 24-и февруари в залата на
столичния Дом на културата “Средец”, домакин на проявата по
Културен проект “Балът на приказките”. Запознах се с част от тях.
Ето какво споделиха, специално за списанието ни:

Биляна Цолова:
- Вълнувам
се, защото
събитието
е за подпомагане
лечението на
малката ми
братовчедка
Лили и за закупуване на
нова по-голяма количка за придвижване. Вярвам, че ще се оправи. В благотворителна кауза, се включвам за втори път.

Радослав Недялков, председател на Културен проект
“Балът на приказките”:
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Има шанс детето да
се подобри, защо да
не му помогнем. Това
не е първа проява, в
която участвам при
организирането й. Но
за мен е първата с благотворителна цел, и
разбира се, няма да е
последната.
Марио Георгиев:
- След като ние, от
групата, разбрахме за
проблема на братовчедката на Бляна, решихме да направим нещо различно и интересно,
с което да помогнем на детето. Много хора се отзоваха и събитието
е факт. Мисля, че българите стават все по-толерантни. Движа се сред
млади хора и виждам, че те са по-отворени към човека, нуждаещ се от
подкрепа. Мое мнение е, че трябва да има повече културни проекти и
държавата да ги спонсорира.
Косара Михайлова:
- Ще помогна на човек в беда, знам какво е здравословен проблем и
да имаш нужда от помощ. Обичам да помагам, а на момиченцето, пред
което е животът, трябва да му дадем шанс да почувства радостта без
болка и страдание.
Ния Ганева:
-Винаги, когато имам възможност да се включа в благотворителна кауза го правя и ще продължавам да го правя.

Владина Ганева:
- След като с приятелите ми от групата разбрахме за заболяването на
детето, решихме да направим този концерт като благотворителен жест
към нея. Братовчедката на Лили – Биляна, е инициаторът, тя е от нашето
“семейство” приятели. Справихме се. Вярваме в добрия резултат.

Ирина Геновска:
-Част от групата съм. Ще участвам в програмата на концерта с песента
на принцеса Анастасия от едноименния анимационен филм. После с
момчетата ще направим импровизирано представление. За първи път
съм на толкова голямо благотворително събитие. Като студентка в НБУ
с колегите организирахме такива прояви. Преди години осъществихме
благотворителна инициатива за наша колежка, за да й помогнем за
лечението й…

Александра Груева:
- Радвам се, че групата ме покани да се включа в концерта, специ-
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Балът на приказките – за Лили
ално организиран в подкрепа на Лили. За втори път съм на събитие с
благотворителна цел. Прекрасно е да подадеш ръка на някого в нужда,
независимо от възрастта.
С останалите от групата не можах да разговарям, защото бяха ангажирани с приготовленията за концерта. Младите хора превърнаха благотворителността в своя мисия - първото им събитие от такъв характер (организират различни мероприятия). Подготовката започнали от
есента на 2017 г. Търсели зала, набирали участници, свързвали се със
спомоществователи... След записване и включване в концертната програма на млади “артисти, певци и танцьори”, започнали и репетициите.
Сами се справили с всичко - изработили декори, костюми и какво ли
още не, необходимо за проявата.
Организираният от групата приятели благотворителен концерт беше
истинско приключение за присъстващите в залата. Героите от приказките на Уолт Дисней оживяваха пред очите ни. Певците, артистите и танцьорите се раздаваха, като
истински професионалисти.
А аплодисментите и виковете на зрителите, съпричастни към благотворителното
събитие, “взривяваха” залата.
Всички бяха щастливи, че помагат на някого. Показаха го,
подадоха приятелска ръка на
малката Лили.
В програмата, освен песни
и танци, беше включен и благотворителен базар с произведения, изработени от

Работен момент по подготовката
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талантливи художници. Средствата от
продажбите отиват в помощ на детето.
Щандовете на благотворителния базар
са с произведения на млади художници, влюбени в изкуството. Тук сме, за да
помогнем на една добра кауза - казаха
сестрите Ралица и Дани, художнички.
Лили
е красиво русокосо момиченце.
Заболяването й - спинална мускулна
атрофия - докторите откриват, когато
е на 11 месеца. Засяга двигателната
система, способността за пълзене и
ходене, движения на ръцете, главата,
шията. С това се бори малката Лили.
Движи се с чужда помощ, на количка
е. Хоспитализиране, лечение, сега и
специална машинка за подпомагане на
дишането през нощта...
Рожденият ден на Лили
Второ дете е в семейство Цолови. Има по-голямо братче и по-малка
сестричка. На 1 март стана на 5 годинки. Честит рожден ден, принцесо!
Мечтите и желанията й
са като всяко дете на нейната възраст. Рисува, пее, учи английски
(добре се справя), танцува с количката, с която се придвижва, по начин, който сама си е измислила. Ходила е на плуване, на конна езда, на
физиотерапия... Силно, смело и умно дете е. Заболяването не влияе на
интелекта. Стриктно изпълнява всичко, за да победи болестта. Вярваме
в това.
Лекувана е в Англия, където е ходила и на детска градина. Сега ще
я лекуват в Германия с новооткрито лекарство за болестта. Но ще е необходима
голяма упоритост, търпение и време. Родителите й
са с нея. Заминали са февруари месец, “придружени” от вярата, надеждата и
обичта…
Близките на момиченцето
На
благотворителната
Баба Мариана и дядо Георги
проява присъстваха род-
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Балът на приказките – за Лили
нини на Лили – баба Мариана и дядо Георги, родители на таткото й,
дядо Илия, бащата на майка й и синът му, вуйчото - Цветко Илиев, както
и други близки.
С безкрайна нежност говореха за внуците си, за племеницата си. Помагат на родителите с трите рожби. За Лили казват, че е по-голямата
малка принцеса в семейството. Вярват, че ще се справи с лечението и
резултатът ще е положителен. “Лили ще се бори и не само тя, а всички
ние, които я обичаме и подкрепяме”.
Това е историята на една малка принцеса и на организираната за нея
от групата приятели проява по Културен проект “Балът на приказките”.
Станах съпричастна. Младите хора – организаторите, дълбоко ме развълнуваха с мисията си. Участниците в концерта заслужено получиха
овациите на публиката. Възхитена съм от всички – организатори, артисти, художници, които от сърце и с обич подкрепиха петгодишната
Лилия.
Прекрасно е да направим чудесата нещо естествено и сърцата
ни да бъдат щедри. С малък благотворителен жест може да се промени положително светът на някого – дете, млад човек или възрастен в нужда. Да го направим!

ТАКАВА ОСТАНИ!

«Накратко казано-бъди жена.
Загадки продължавай да създаваш,
загадка даже ти си остани,
така ще бъдеш по-недостижима!»
Мария Паскалева

Тя е майка, баба, сестра, търсена съседка, сърдечна приятелка, поетеса, кулинарка, неуморима организаторка, деец на
НАСГБ и какво ли не още! Нейната малка градинка пред дома
й е отрупана с цветя, а самата
тя – една красива калинка между тях! Това е нашата Калинка
Ковачева - Кали, както я нари-

чаме всички. Тази Кали, с душа
на дете, отбеляза своя 70-ти
рожден ден. Честито! Честито й казваме всички от ТО на
сляпо-глухите в Добрич, но аз
съм сигурна, че от всеки град и
село на страната ни тя ще чуе
ехото на поздрава, защото я
знаят и обичат толкова много
колеги, приятели и близки.

27
áðîé 4
април 2018

Празникът, който ни събра
в клуб „Детелина“, носеше духа
на виното и любовта. Когато
тия две вълшебни думи се слеят
с такъв юбилей, емоцията
е
неотразима.
Усмихнати
и в настроение пристигаха
гостите в клуба. Щастлива,
изправена
ги
посрещаше
Калинка...
Стоя тихо на стола си,
слушам и гледам идващите и се
връщам в мислите си 15 години
назад. От тогава съм близка с
тая невероятна жена и другите
членове на организацията. Колко
събрания, колко пътувания съм
осъществила с тях, колко много
съм общувала с всеки поотделно,
толкова
много
уроци
за
живота съм получила от тях.
Не мога да повярвам,че така
бързо се търкалят годините.
Могат ли с малко думи да се
изброят нещата, които Кали
е направила,винаги ли всичко е
било „по мед и масло“? Разбира
се, че не! Много трудно в живота
си е откривала разковничето на
обичта, любовта и надеждата
в доброто... Тя помни белия
свят, преди да загуби зрението
си, а това е много трагично.
Животът й се преобръща
наопаки, но тя с разбиране и воля
успява да измести центъра и да
се радва дори на малките неща,
свързани с децата и внуците
й, с приятелите и колегите
от организацията. Намира
любовта в семейството и много
обич от близки, приятели и
роднини.

В клуба цареше празничност.
Всеки понесъл букет и подарък,
всеки се стреми да намери найхубавите думи, за да поздрави
Калинка. Всички пожелания завършваха с думите „Бъди здрава дълги години“! Масите се
напълниха с цветя, но те бяха
отрупани и с богата почерпка.
Веселбата тръгна непринуденостихове, песни, танци. Изявиха
се Светла Маринова, Янка, Руска, Димитър Кънчев, Мария
Андреева и др. Присъстващите не пропуснаха да се върнат
към спомените си за разходки,
фестивали, спортни състезания, екскурзии, срещи с други
клубове от града, областта и
страната, на които Калинка е
била инициатор и организатор.
Нейният глас е познат на слушателите на предаването „По
първи петли“, на радио „Хоризонт“ и радио „Добруджа“. Тя не
забравя никого, не оставя рожденик и именник без поздрав.
Мисълта й се лее като бистър
извор - смислена, стойностна, с красиви думи. Има си дар
слово, затова и стиховете й са
толкова образни и лирични. Тя
организира изработването на
мартеници и поздравителни
картички за важни празници.
Кали, най-сърдечно ти желаем да живееш още много години в здраве и щастие, да бъдеш
такава, каквато си - добър човек, съвестен гражданин и приятел. Да си останеш пример за
човек, който може да побеждава нещастието, да тръгва по
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ТАКАВА ОСТАНИ!
нови пътеки, да намира винаги
смисъла в живота си. Има още
толкова много неща, които да
дадеш на организацията, ще
напишеш нови стихове, ще правиш само добро. Да, имаш време
да получаваш все така обич от

семейството и приятелите си.
Зная,че това те радва, то дава
смисъл на живота, а ти умееш
всичко да приемаш с благодарност – тихо и с достойнство.
Нека това топли дните ти!
Разчитай на нашето приятелство, докато чукнеш 100-те години, а после Бог да ти помага!
Честит юбилей, Кали!
Остани такава каквато
си - красива, умна,
обичана жена!

НЕ СПИРАЙ
Калинка КОВАЧЕВА
He спирай да обичаш живота бурен и суров!
Не забравяй нежните думи майчице, слънчице, моя любов!
Не спирай да се трудиш - с воля всичко се постига уважение и почит ще заслужиш, щастието ще те настига.
Не спирай усмивки да раздаваш, дори в дъждовните утра,
бъди вежлив и успокояващ, сгрявай мрачните лица!
Топлина, надежда, нежност мигом въплъщавай те са извор чудодеен, за всекиго мечта.
Не спирай цветята крехки с любов да садиш
и пътници прашни с вода и хляб да гостиш.
Не спирай да вършиш благородни дела,
само така ще ти е леко на душа.
Не спирай да мечтаеш за хубави и топли дни,
в които надежда не залязва, покоя си цари.
А слънцето безспирно озарява с дългите лъчи
мигове прекрасни, в които музика звучи.
Не спирай нито за миг,
в живота върви гордо напред така е устроен самият човек:
добрини да прави безчет.
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От мен малко, от Бог повече!
Румен ПЕТКОВ
Тези думи изрича г-н Братан Асенов, когато дарява финансови средства на клуба на хората с увреждания в Плевен-Център, ул. Гренадирска
34Б. Той е един от нас, с експертно решение и куп болежки. По професия е строителен техник, офицер от Строителни войски, но след закриването на този род войски остава без работа. Има хъс за живот и борба, има лични мечти и успява да ги постигне и надгради, като създава
малка фирма за строителни услуги и продажба на строителни материали. Когато човек е с практични мисли, макар и трудно, но се доказва.
„Моят живот и ежедневие са скромни, неафиширани, без ласкателства.
Моят допинг е трудът“- казва той. Братан често се пита, защо хората в
неравностойно положение, които имат фирми с
възможности, не помагат на сродните по съдба
и сам отговаря. „Защото първо ние трябва да се
обичаме и тогава да търсим други дарители.”
От пет години Братан е спомоществувател на
вокална група „Северняшки ритми“. За да имаме
сценични изяви, за да участваме в концерти и
фестивали, за да празнуваме наградите си, а те
значат много за нас, той е от голямо значение.
При тези благородни дарения не иска нищо в замяна, но нека изпита удоволствието от това, че е
доставил радост на десетина жени, които се чувстват пълноценни сред
здравите. Дарява редовно и почерпка за Коледа на децата в неравностойно положение, повечето с ментални увреждания в Центъра им на
ул. Скобелев 20 и много се радва на сувенирите и картичките, които
малките възпитаници изработват сами. По случай 3 декември прави
подаръци „инкогнито“ на децата от дневния център. За всеки празник
облича и обува едно дете сираче, защото носи неговото име.
Прави още куп добри дела, които той върши между другото в забързаното си ежедневие, защото освен да се грижи за фирмата си, където
е „шефът“, него ще го видите на багера-багерист, над чертежите-строителен техник, да оре с трактора... Това са качества като упоритост до
инат, избухлив до справедлив, независим от никого до нищо, освен от
собствените си болежки, които бори с ежедневния инсулин и шепа хапчета.
„Ръка, която дарява, никога да не обеднява, сърце, което любов дарява, никога да не остарява!“ му пожелаваме ние от сърце. Нека бъде
жив и здрав нашият спонсор Братан Асенов. Пожелаваме му да бъде все
така чудесен съпруг, баща дядо, син, приятел, рибар и ловец...“ - Нинка
Дункова, вокална група „Северняшки ритми“ СИБ-Плевен.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН !
Виолета АТАНАСОВА

Воля за живот
Млад мъж с диагноза ДПЦ използва
таблет с палците на краката си
Благой Филипов е израснал в институция за деца с увреждания. Той има детска
церебрална парализа /ДПЦ/ и малко след навършването на пълнолетие е настанен в Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо
Войвода“ в Кюстендил. От тогава до днес това е неговият дом, тук са
неговите близки и приятели – хората, които го подкрепят, грижат се за
него и го обичат. Други другаде няма. Благой отпразнува поредния си
рожден ден според традициите на дома – с немноголюдно, но вълнуващо тържество с всичко, както си трябва – бонбони, пица, торта, фойерверки, снимки и подаръци. А сред подаръците имаше един много
специален – това е една негова сбъдната мечта: таблет! Красиво опакована, изненадата бе поднесена на рожденика от директорката на дома
Анелия Велинова, която пожела на Благой да се сбъднат и другите му
мечти и особено онази – да участва в параолимпийските игри в Япония
през 2020 година! И това хич не е неосъществимо, тъй като Благой е
изключително добър в една атрактивна дисциплина за хора с увреждания - петанка - и вече е го доказал с отличното си представяне на
международното състезание в Полша.
Гостите на празника пожелаха на рожденика преди всичко да е
здрав, но и да вярва в мечтите си и да се бори за тях. Израснал с изключителните несгоди на тежката диагноза, която е ограничила до минимум възможностите му за движение и за комуникация, Благой не
се е предал, а и приятелите му в дома не биха допуснали това. Двамата
Ивановци, които са му като братя (единият от тях от дете е с ампутирани крака), са го научили да работи на таблет, като го включва и управлява с палеца на крака, тъй като да прави това с ръцете си, сковани от
детската церебрална парализа, му е невъзможно. Те качиха на подаръка за рождения ден любима негова музика и различни игри, за да му
се наслаждава пълноценно между тренировките по петанка. Защото
постигнеш ли една мечта, трябва да гледаш към следващата, за да се
чувстваш истински жив. А пред Благой Филипов е мечтата за олимпиадата в Япония. И защо не?! Та това са само десетина хиляди километра,
усилени тренировки, подкрепата на хора, които вярват в теб и неистовата жажда за живот !
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Под патронажа и с почетното участие на зам.
министъра на МТСП д-р Султанка Петрова
и по покана на Център за психологически
изследвания, Асоциация на родители на деца
с епилепсия, Национално представителните
организации на и за хора с увреждания - членове
на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания към Министерския съвет - на 13 март
в МТСП се проведе конференция на тема:

социална политика

„Жените

с увреждания и родителите на деца
и лица с увреждания в социалната икономика
– кариерно развитие и израстване
и достойно заплащане на труда”

Участниците в конференцията споделиха опита си в осигуряването на заетост за хора с увреждания в специализираните
предприятия, кооперации и други фирми. За проблемите в образованието на децата с увреждания говори Янка Такева – Председател на Синдиката на учителите в България. За родителските
проблеми и необходимостта от подкрепа при отглеждането на
деца с увреждания сподели вижданията си Веска Събева, Председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия. Изказаха
се и много от присъстващите на тази среща.
Техните позиции и
предложения намериха
отзвук в изложението на
зам. министър Петрова. Тя потвърди факта,
че родителите на децата
с увреждания са много
натоварени, че нямат
личен живот, изолирани
Веска Събева, Султанка Петрова,
са от обществото и че това
Адриана Стефанова
трябва да се промени. Но
да стане с общи усилия. «Вие имате много опит, потенциал и добри предложения, които са важни и за МТСП, и за МОН. Това са
общи каузи, които трябва да обединят и всички други министерства, имащи отношение към хората с увреждания и въобще към
уязвимите групи. Вие засегнахте много важни теми, свързани с
достъпността, със стандарта на живота на тези хора, с пазара на
труда, образованието, здравеопазването и пр. - каза още зам.
министър Петрова. - Искам да включа и темата, която отдавна ме
притеснява - това са социално-здравните грижи. И социалните
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„Жените

с увреждания и родителите...

услуги, също. Сега подготвяме закона за социално солидарна икономика - чрез него бихме могли да помогнем много хора да бъдат интегрирани. Този закон стана и моя кауза, на базата на която да привлечем
по някакъв начин уязвимите групи на българското общество. Добрите
примери показват, че това е верният път. И когато сме готови със законопроекта, ще направим още една среща, за да ви представим какво
точно е заложено в него. Българското общество има нужда от такава
информация. За съжаление медиите не се интересуват от тези проблеми ... Затова е добре да се събираме и повече информация да стига до
хората във вашите организации. И да търсим начини, чрез които те
да бъдат инегрирани. Чрез закона за социална и солидарна икономика
ние ще направим така, че социалните предприятия да се подкрепят от
държавата.

Но има и
доста предизвикателства
пред нас, затова искам мнение от всички - на министерства, на НПО. А
в работната група са си свършили добре работата и се надявам заедно
не само да направим един закон за социална и солидарна икономика,
но и да бъде работещ. Тук се подчерта ролята на жената, на майката, която поема основно грижата за децата с увреждания. Искам да допълня,
че средното поколение в момента изнася на плещите си най-големите
трудности в живота - първо има отговорност към своите деца, които
трябва да отгледа, да възпита и от друга страна – отговорност към своите родители, които няма как да изостави...Надявам се с общи усилия
да помогнем на хората да живеят достойно, справедливо и да бъдем
солидарни към хората с увреждания, които имат нужда от помощ и
подкрепа.
Подготвя се и закон за доброволчеството – той е внесен вече в Народното съъбрание и се надявам, че много хора, които искат да помагат, да имат тази възможност да го направят. И за този закон може отново да се съберем, за да чуем предложения как да вървим нататък.»
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Зам.министър на МТСП Росица Димитрова представи
План за действие за периода 2018-2021 г.
за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа по време на заседание в
Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. В
него е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги
за 2 140 потребители. За целта ще се реализират няколко
операции, както по ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., така и по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020
г. (ОПРР). Чрез реализиране
на операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни
и хора с увреждания“ по ОПРР
със средства в размер на 41,3
млн. лева ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването,
необходими за създаване на
нови социални услуги: 6Дневни
центрове за подкрепа на лица
с различни форми на деменция и техните семейства и 68
Центрове за хора с увреждания
и възрастни хора (с психични разстройства, с умствена изостаналост, с различни
форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за
самообслужване). От Агенцията за социално подпомагане
съвместно с НСОРБ са разработени проекти на Карти на
резидентните услуги и Карти

на услугите за подкрепа в общността, които съдържат
общините, на чиято територия ще се финансират горепосочените дейности.
Предстои двете карти на
социалните услуги да бъдат
представени за одобрение от
Междуведомствената група
на високо ниво за управление
на процеса по деинституционализация на грижата за
възрастните хора и хората с
увреждания. След одобрението
им от групата, картите ще
бъдат предоставени на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството с оглед подготовката на
Насоките за кандидатстване по операция „Подкрепа за
деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
От МТСП са разработени и
функционални изисквания за
новите услуги, които също ще
залегнат в Насоките за кандидатстване.
Съгласно
индикативната
работна програма за 2018 г. на
ОПРР стартирането на операция „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора
с увреждания“ е предвидено за
месец март 2018 г.
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Един от най-брилянтните учени на нашето време
астрофизикът Стивън Хокинг
почина на 76-годишна възраст
IN MEMORIAM

Стивън Хокинг ще остане
в историята като един от
най-големите умове. Той
имаше уникален начин на
мислене и никога не се притесняваше да казва това,
което мисли, както го мисли.Неговите научни трудове ще са
в основата на още много открития и изследвания. А много
от неговите изказвания ще се запомнят.
Ето някои от ТЯХ:
«Гледайте нагоре към звездите, а не долу в краката си. Опитвайте се
да осмисляте това, което виждате и се чудете защо съществува Вселената. Бъдете любопитни.»
«Изненадан съм колко незаинтересовани сме днес от неща като физика, космос, вселената, философията на нашето съществуване, нашата
цел, нашата крайна дестинация. Има невероятен свят. Бъдете любопитни.»
«Ние сме просто развит вид маймуни на малка планета около посредствена звезда. Но можем да разберем Вселената. Това ни прави нещо
много специално.»
«Хората, които се фукат с коефициента си на интелигентност, са загубеняци.»
«Тихите хора имат най-шумните съзнания.»
«Рискуваме да се самоунищожим заради собствената си алчност и
глупост. Не може да продължаваме да гледаме само вътре в себе си на
малка и все по-замърсена и пренаселена планета.»
«Просто трябва да погледнем себе си, за да видим как интелигентен
живот може да се развие в нещо, което не искаме да срещаме.»
«Смятам, че компютърните вируси трябва да се смятат за живот. Според мен казват много за човешката природа, че единствената форма
на живот, която досега сме създали, е изцяло за разруха. Създали сме
живот по собствен образ.»
«Някои хора казват, че неща като любов, радост и красота принадлежат на друга категория, различна от науката и не могат да бъдат опи-
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сани с научни термини. Аз смятам, че те сега могат да бъдат описани с
теорията на еволюцията.»
«Животът щеше да е трагичен, ако не беше смешен.»
Някои от коментарите на Хокинг често са предизвикали и доста
спорове. Най-вече на тема религия и извънземни посетители:
«Според мен най-простото обяснение е, че няма Бог. Никой не е
създал Вселената и никой не управлява нашата съдба. Това ме води до
осъзнаването, че вероятно няма рай и живот след смъртта. Имаме само
този живот да оценим великия дизайн на Вселената и затова съм много
благодарен.»
«Ако извънземни ни посетят, резултатът ще е сходен с този, когато
Колумб пристигна в Америка, което не се отрази добре на местното население.»
«Забелязал съм, че хора, които твърдят, че всичко е предварително
решено и не можем да направим нищо, за да го променим, се оглеждат,
когато пресичат.»
«Има фундаментална разлика между религията, която е базирана на
властта и науката, която е базирана на наблюдения и логика. Науката
ще спечели, защото работи.»
«Най-големият враг на познанието не е невежеството, а е илюзията
за познание.»
«Хората никога няма да намират време за вас, ако сте винаги ядосани
или се оплаквате.»

Редактор: Мартин Дешев
„Моят съвет към хората с
увреждания е да се концентрират
върху неща, които вашите
увреждания не пречат да вършите
добре и да не съжалявате за
нещата, на които пречи. Не си
увреждайте духа заради
физическото увреждане.“
„Моите очаквания бяха сведени
до нула, когато бях на 21 г. Всичко
от тогава досега е бонус.“ „Няма
смисъл да се ядосвате, когато има трудности. Аз продължавам
да мисля за проблема, но работя върху нещо друго. Понякога
отнема години преди да видя път напред. В случая със загубата на
информация и черните дупки отне 29 години.“ „Едно от основните
правила на Вселената е, че нищо не е перфектно. Перфектното
просто не съществува. Без неперфектното нито вие, нито аз щяхме
да съществуваме.“
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Елисавета БАГРЯНА
ЛЮБОВ
СРЕБЪРНА СВАТБА
Погледни, ний сме вече
и двамата стари,
младостта неусетно изтля.
Ето: първи сняг моито къдри
прошари,
твоят поглед и благ, но без плам.
Преди много години,
във този ден същи,
в недалечният южен градец
ти дойде и ме взе,
и отведе от къщи,
и бе плах като бягащ крадец.
А пък аз се смущавах
и спъвах свенливо
и непривичната дълга пола и говореха, толкова светло
красива
не съм никога още била.
А на пътя от черква,
как ясно си спомням,
една стара жена ни видя
и ни даде да пием
от глинена стомна
ненапита чешмяна вода.
И затече водата ту бистра, ту мътна, безпощадния земен живот.
Но скръбта и неволите
свързват по-плътно,
а ний вкусихме не един плод.
Сега кротко говорим
и гледаме мъдро,
и безмълвна надежда плетем:
пред прозореца
нашият внук златокъдър
своя пръв урок гласно чете.

Кой си ти, на моя път застанал,
моя сън от клепките прогонил,
моя смях от устните откъснал?
И магия някаква ли стана?
Виждам те на старите икони,
чувам те в съня си нощем късно:
гледаш ме с очи на похитител,
а в гласа ти всеки звук ме гали.
Кой си ти, в духа ми смут запалил Мефистотел ли, или Кръстител?
А сърцето мое доверчиво
пее - птичка в разцъфнала градина,
пее - и нарича те: Любими.
И покорна, шепна аз щастлива,
както на Исуса - Магдалина:
- Ето моите ръце - води ме!

АПРИЛ
Слънчев сноп от прозореца влиза,
цветен сняг е земята покрил
като с брачна, данетелена ризадойде неусетно април.
Бог е мъдър и благ и прощава
всяка пролет на грешния свят.
А печлите сега опрашават
мeдоносния ябълков цвят.
Вечер лъха презморския вятър,
който всичките пъпки разви.
Аз обичам безумно и святобог сърцето ми благослови.
Но е моята страст негасима
и безмълвен е жадния зов че той няма ни образ, ни име:
аз обичам самата любов.

Из „Вечната и святата“
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Радой РАЛИН

любими мисли
1. «Ако народът не може да бъде
целокупен, лесно ще стане изцяло
купен!»
2. «Безсънието на гладния е найчестната телевизия.»
3.«Добре, че страданието е лично,
иначе властниците ще го възложат
на подчинените си срещу скромно
служебно възнаграждение.»
4. «Докато го надявам, надявам
се…»
5. «Дошло едно време, нито да те
спират, нито да те започват…»
6. «Държавниците докарат ли поданиците си до пълно ограбване,
ги тренират за нашествия в чужди
страни…»
7. «Един народ не бива да бъде
безкрайно голям - ще му се разсее
националното съзнание.»
8. «Единствената безспорна истина са некролозите.»
9. «Журналистиката стане ли ялова, ражда ежедневно сензации.»
10. «Историята има цена само тогава, когато престане да бъде злопаметна.»
11.«Когато един народ мълчи, навярно е вцепенен от успехите си!»
12.«Лидерска скромност: нека да
сме по-малко, че да си поделим по
по-множко.»
13. «Народе мой, докато не стане
всеки самостоятелен, не може да
бъде собственик.»
14. «Не ме е страх от министъра
на културата, а от културата на министъра.»

15. «Педя човек - лакът брадва.»
16. «Пенсионираха и последния
неграмотен човек. Сега остава да
ограмотим и правописа ни.»
17.«Понякога
невежеството
предпазва културата. Ако по време
на игото нашите музиканти знаеха
нотите, с колко ли оди биха възхвалявали угнетителите си?»
18. «Приятелството е демокрация, но колко трае?»
19. «Проституирай според чергата си.»
20. «Революцията е една премиера. После спектакълът пада.»
21.«Роднинството е тоталитаризъм - нямаш право на избор, но е
истинско и вечно!…»
22.«След като смъртта прави
всички равни, равенството смърт
ли е?»
23. «Смеха - и глухите го чуват и
слепите го виждат…»
24. «Спестяваната съвест се
олихвява.»
25. «Съветът е като подарък: неучтиво е да не го приемеш, но не си
задължен да го употребиш.»
26. «Съединението прави салата.»
27. «Търпението е незабележима
форма на гниенето!»
28. «Влезеш ли в историята, гледай да не се заседяваш - ще й станеш досаден.»
29. «Ела култ, че без тебе по-култ.»
30. «По-страшен от СПИН-а, поопасен от рака - сега за сега си остава простака.»
«Бедността не е порок, а урок.»
«Битата крава мляко не дава.»

HighViewArt.com
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СЪСТЕЗАНИЕ

Х

умор
Стефан СТОЙЧЕВ

Енергото и топлофикация
показаха квалификация
в голямото им състезание
за народното изтезание.

ГЕНЕРАЛИ

Генерали в нашата Родина
на войник се падат по двамина,
а на нас ни е познато,
че без армия сме в НАТО.

ГОРДОСТ

Загина горд – смачка го Форд.

СЪВЕТИ

«Не ми давайте съветиняма кой да ви слуша.
Щом искате да ядете
дайте ярма да правя гуша!»
Това прочетох в есето,
написано от прасето.

лунна нощ

Лунна нощ, звезди безброй,
до младеж – девойка сладка.
Тя отдръпва се и той
чу въздишката й кратка.
Взря се в него и му рече:
„Спомням си – валеше дъжд...
Чакай, чакай! С тебе вече
май сключих брак веднъж...”

Честит 1 април!
Дано са повече
поводите за смях!
„Битието определя
съзнанието“,
питието – държанието.
„Хубава си татковино“,
праща ли ми татко вино?
Нима забравила си ти
нашият сигнал?”
Нима забрави и парите,
които в заем бях ти дал?!
„Я подай ми мила, мамо,
синьото елече,”
да отивам да работя,
щом пари
не давате ми вече!“

ОБЯВИ
Продавам цимент втора употреба.
Продавам употребявани шоколадови бонбони.
Вулканизирам пробити презервативи.
Заменям ТРАБАНТ за 2 килограма свинско.
Търся под наем баклава.
Продавам розови предизборни очила.
Студент дъвче пържола на богати беззъби баби.

39
áðîé 4
април 2018

КРЪСТОСЛОВИЦА ПАЯЖИНА
Съставила
Василка КИРОВА

Думите са петбуквени и завършват
на буквата А. При
правилно решение
в цифрите от 1 до
18 ще прочетете
роман от Хариет Бичър-Стоу.
1.Марка съветски леки автомобили. 2. Героиня
на Д. Димов от
романа „Тютюн”.
3. Прелетна блатна птица. 4. Сутринни и вечерни изпарения
при хубаво време. 5.Марка
чехословашки автомобили. б.
Музикално-сценично произведение, при което текстът е заменен с пеене при съпровод на оркестър. 7. Роман от Максим Горки. 8. Попечителство. 9. Наш окръжен град. 10. Жената на цар
Самуил. 11. Опера от Пучини. 12. Балканска столица, 13. Стара
българска мярка за зърнени храни. 14. Град в Япония о. Хоншу. 15.
Героиня на Елин Пелин от романа “Ян Бибиян на Луната”. 16.
Наша поп-фолк певица. 17. Учреждение за парични и кредитни
операции. 18 Циркова площадка.
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦИТЕ ОТ БР. 3
1. Панов (Олимпий). 2. Парола. 3. Оръдие. 4. Лидер. 5. Анилин 6.
Ганчев (Никола). 7. Венера. 8. Редани. 9. Наган. 10. Неоген. 11. Негово. 12. Богдан (Петър). 13. Парад. 14. Карате. 15 Венета. 16. Дражев
(Георги). 17. Марина.
1. Арина. 2. “Ането”. 3. Еноти. 4. “Анета” 5. Аника. 6. Килим. 7. Милка.
8. Кавак. 9. Ивана. 10. „Алиби”. 11. Амеби. 12. Емине. 13. Невен. 14. Венера. 15. Венета. 16. Темида. 17. Димова (Мария). 18. Виена.

АПРИЛ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ
•27. 95 г. от
рождението
на Петър Ступел,
български композитор
(1923 – 1997);

•22. 95 г. от рождението на
Радой Ралин, български
поет лирик и сатирик
(1923 – 2004);

•29. 125 г. от рождението
на Елисавета Багряна,
българска поетеса (1893 – 1991).

