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Правителството одобри допълнителни
разходи по бюджета на МТСП за 2019 г.
в изпълнение на закона за хората
с увреждания
Съгласно преходните и заключителни разпоредби на закона,
Националният осигурителен институт прекрати служебно
изплащането на 25% от социалната пенсия за инвалидност,
получавана към друг вид пенсия. Прекратените пенсии
станаха част от предвидената в Закона за хората с
увреждания финансова подкрепа, която от 1 януари 2019 г. се
изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Одобрените допълнителни разходи са в размер 125 373 950 лв.
и ще се използват за обезпечаване изплащането на месечна
финансова подкрепа за хората с увреждания от Агенцията за
социално подпомагане на лицата с прекратени социални пенсии за инвалидност. Средствата са предвидени за сметка на
намаление на трансфера от централния бюджет за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Със заключителна разпоредба на Постановлението се
изменени и чл. 19 на Постановление № 344 на Министерския
съвет от 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
С удължаване срока за предоставяне на услугите „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“
с 4 месеца (до 31.12.2019 г.) се осигури продължаване на
предоставяните услуги за над 12 000 потребители и се
осигури грижа в домашна среда за едни от най-уязвимите
групи в обществото - деца и лица с увреждания, които
не попадат в обхвата на механизма „лична помощ“
по Закона за личната помощ, както и възрастни в
невъзможност за самообслужване.
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МТСП представи Стратегията
за активен живот
на възрастните хора
Целта на стратегическия документ е да създаде условия за активен
и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни
възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален
живот на обществото. Сред основните приоритети са насърчаване
на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта, на
участието в обществото, в сферата на самостоятелния живот и създаване
на капацитет и благоприятна среда за активен живот на регионално и
национално ниво, заяви Златина Найденова, държавен експерт в отдел
„Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в
МТСП.
По данни на Националния статистически институт в края на 2018
г. хората на 65 и повече навършени години са 1 493 119 или 21,3% от
населението на страната. Това е с 0,3 на сто повече спрямо предходната
2017 г. Най-висок е делът на възрастното население в областите Видин,
Габрово и Кюстендил. Най-нисък е делът в областите София и Варна.
Участниците в семинара посетиха завода на „Победа“ АД в Бургас,
където се запознаха с политиките на предприятието за пълноценно
използване на опита, знанията и уменията на по-възрастните служители.
Заводът е сред водещите работодатели в региона и осигурява заетост
на над 400 души, от които 28% са на възраст над 55 години.
Доцент Георги Бърдаров запозна участниците в семинара с
демографската ситуация в България и останалите страни в Европа.
Според него предизвикателствата в тази област у нас са свързани
предимно с липсата на младо активно поколение и високата смъртност,
а не на ниска раждаемост. По думите му трябва да се обърне сериозно
внимание на образованието, което да се пригоди за 21 век, за да
отговаря на нуждите на пазара на труда.
Презентация изнесе и председателят на Балканския институт по
труда и социална политика Иван Нейков, който отбеляза, че една втора
от хората, родени след 1 януари 2018 г., ще доживеят 100-годишна
възраст. На всеки 10 години продължителността на живота се увеличава
с 2 години.
По време на семинара беше представена и дейността на държавно
предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“
(ДП БГЦПО), чиято целева група са възрастни учащи – лица над 16
години, които са извън училищната система на образование. От 2012
г. до юни 2019 г. около 19 000 лица са преминали различни форми на
обучение.
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показваме с дела,че равни сме на другите в света

опит, амбиции, перспективи

30 години СИБ
Традиционният спортен ден
в парк „Кайлъка“ - плевен и
други събития в региона

Всяко лято, по инициатива на
Общинска организация на СИБ-Плевен,
в парк „Кайлъка” се провежда спортен
празник. Тази година празникът бе
посветен на 30-годишнината на СИБ.

Рени Шопова
Председател на Общинска
организация на СИБ-Плевен
В спортния ден взеха участие членове от всички
дружества, които са 14 . Броят на участниците тази
година бе общо 181 човека. Най-много - 57 - са тези
от дружество „Юнско въстание“, от гр.Славяново
- 40 участника, а от дружествата в селата - от 5
до 10 души - те се бяха организирали да дойдат с
автомобили. Прекрасно е, че така хората се срещат
и опознават все повече и имат възможност да се
повеселят сред природата.
Спортните игри се провеждат традиционно
до Детския кът в парка.
Игрите винаги са подбирани според възможностите на
хората с увреждания, от които немалко са с двигателни
проблеми. В състезанието
по надбягване при момичета
класацията е следната: 1-во
място - Цветанка Ангелова,
2-ро място-Ани Карамфилова,
3-то място-Веска Дюлгерова.
При момчетата: 1-во мястоЮлиян, 2-ро място-Атанас,
3-то място-Иван Мирославов.
В състезанието по надбягване
с помощни средства, бастун:
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Традиционният спортен ден в
парк „Кайлъка“ - плевен ...

1-во място-Йорданка Йорданова,
от дружество с. Ясен, 2-ро мястоТодорка от дружество с. Брестовец,
3-то място-Йорданка Калаксъзова
дружество гр. Славяново.
Най-големи са емоциите, когато
се провежда играта „Стрелба в
цел“. След като Цецка Кънева от
дружество „Юнско въстание“ си
беше подсигурила първото място, за
останалите места в класирането
се наредиха осем участнички с равен
брой точки-48. Всички продължиха
да хвърлят топките за доуточняване на резултатите и така
една по една отпадаха, докато на финала останаха само двеВърбинка и Теменужка. Крайно класиране: 1-во място Цецка
от дружество „Юнско въстание“, 2-ро място Теменужка
от дружество „Дружба“, 3-то
място Върбинка от дружество
с. Мечка. Отборното класиране
по дружества е: 1-во място дружество „Юнско въстание“ Плевен, 2-ро място - дружество
с. Ясен, 3-то място дружество гр.
Славяново. Разбира се, имаше и
награди, макар и символични, но
те са спомен от този прекрасен,
изпълнен с емоции ден.
След пожеланието за успешна
и ползотворна съвместна
работа на регионалното и
общинското ръководство на
СИБ беше представена новата
председателка на РО на СИБ
- Плевен г-жа Анелия Гачева,
която бе избрана на 21 май
2019 г.
След
надпреварата
участниците се отправиха
на разходка и за обяд в парк
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„Кайлъка“. С голямо
съжаление
всички
установихме,че
поддръжката на пътя
до язовир „Тотлебенов
вал” е занемарена - не са
подрязани дърветата
и храстите, за да
има добра видимост
на пътните знаци и
мантинели.

А
На
29
юни
о рганизирах м е
еднодневна екскурзия
до гр. Трън по случай
Празника на киселото мляко. Там заварихме хора от дружествата на
ЖК „Сторгозия“, ЖК „Дружба“, с. Горталово и „Юнско въстание“. И на тази
екскурзия беше весело и приятно. Животът в нашите дружества е бил
винаги пълноценен и разнообразен, изпълнен с интересни случки и
събития.
Всяка година на празника на с. Ясен нашето дружество с
председател Павлина Ицова участва в „Продавалницата“
с вкусни, ръчно приготвени от тях самите торти, пасти,
пити, и баници. По своята същност това бяха истински кулинарни
шедьоври. Получените средства са за дружеството. С голямо внимание
и загриженост към хората с увреждания се отнася кметът на селото г-н
Йото Добрев - ремонтиран и обновен е клубът на хората с увреждания
и пенсионера.
В дружество в с. Тученица с председател Мариана Луканова,
отбелязаха 15 години от основаването му. На тържеството бяхме с
кметския наместник г-жа Наталия Тодорова и председателя на РО
на СИБ-Плевен г-жа Анелия Гачева. Събирането премина с весело
настроение, с пожелания за здраве и дълголетие. С Анелия Гачева
посетихме и дружеството в с. Бохот. На срещата с Изпълнителното бюро
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присъства и кметът на селото г-н Цветан Кънев. С негова финансова
помощ членовете на дружеството бяха на семинар в курорта ”Шипковски минерални бани”, след което продължиха към гр. Брацигово,
родното място на г-н Кънев. Всички останаха много доволни от видяното
и преживяното през тези няколко дни. Винаги отзивчивата и усмихната
тяхна председателка Марияна Кутева, е готова да помогне на всеки от
тях.

Не може да не отбележим и едно мило тържество,
проведено в дружеството на СИБ в ЖК” Сторгозия”,
което е единствено по своя характер в
живота на дружеството ни. Чествана
беше Златната сватба на Кина и Стоян
Цировски. При организирането на това
прекрасно събитие в клуба активни
помощници бяха Анита Митева, организатор на клуба, Анелия Гачева ,
председател на РО на СИБ - Плевен и
Светла Флорова, председател на пенсионерите. Върху сватбения килим
бяха разпръснати цветя, имаше много
букети, сватбен ритуал с пръстени,

брачно свидетелство и много подаръци. Цялото семейство
и ние съпреживяхме ритуала по венчавката на съпрузите с
пожелания за здраве и още много години съвместен съпружески
живот. Прекрасно нали! И от нас, бъдете здрави и заедно още
много години! Тези пожелания отправям и аз - Шопова към
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семейство Цировски и към ръководството в клуба на хората
с увреждания и пенсионерите. В дружеството има създаден
квартет „Веселяк“, чиито участнички са наистина много
весели и усмихнати жени. Под ръководството на г-жа Мария
Павлова съвместно с читалище „Цветан Спасов“ те участват
в различни фестивали и концерти в страната и печелят много
награди.
Ощетено остана дружество „Плевен Център“, чийто клуб
беше затворен и в момента срещите се правят по домовете на
членовете на СИБ. Там председател е г-жа Валерия Енчева. В
това дружество е певческа група „Северняшки ритми“, която е завоювала много отличия и награди от различни фестивали. Те работят съвместно с читалище „Пробуда 1990“, чието ръководство е направило много за издръжката на групата.
„Северняшки ритми“ се представиха отлично тази година на
събора край манастира „ Св. Св. Петър и Павел”, гр. Лясковец,
който се проведе под егидата на Балкантон. Продължавайте
все така!

Осми събор на хората с увреждания
в община Гулянци
На 12 септември Гулянци беше домакин на VIII Събор на хората с увреждания „История и бъдеще”, който се провежда под патронажа на
кмета на община Гулянци Лъчезар Яков. Тази година събитието започна
с поднасяне на цветя пред паметника
на Николай Хайтов
и паметника на героите от Гулянци,
загинали във войн и те . О ф и ц и а л н а та част се състоя в
Конферентната зала,
която трудно побра
над 100-те участници. Гости на хората
с увреждания бяха
кметът на общината
Лъчезар Яков, зам.кметът Левтеринка
Георгиева, кметът на
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Осми събор на хората с увреждания ...
Брест Цецо Луканов, председателят на ПК „Възраждане” гр. Гулянци.
Пепа Владимирова – председател на Общинската основна организация на хората с увреждания - откри събора и подчерта, че тази година той е посветен на 30-та годишнина на СИБ. В обръщението си към
присъстващите тя акцентира на активната дейност на организацията в
посока подобряване живота на хората с увреждания и обърна внимание на постиженията и отличията на самодейците при дружествата. Но
тази дейност е немислима без пряката помощ и съдействие на кмета на
общината г-н Яков, на общинската администрация и кметовете по мес-

та – подчерта г-жа Владимирова и допълни:
„Заедно с господин
Яков положихме основите на този събор,
той ни даде кураж и
подкрепа и затова му благодарим!”
Кметът на общината Лъчезар Яков поздрави хората и изказа своето
възхищение от борбения им дух, инициативност и ентусиазъм. Той увери, че винаги могат да разчитат на помощ и съдействие, защото клубовете и дружествата не са законов ангажимент на общинска администрация, но са негов морален ангажимент. „Вие работите, помагате на
своите членове, освен това творите и прославяте общината в цялата
страна, затова съм благодарен и Ви пожелавам на първо място здраве,
сили и кураж и все така да се представяте достойно, да се връщате с
отличия от участията си в събори и фестивали!”
Съборът продължи с концертна програма, в която участваха само-
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дейните
колективи
при
дружествата на хората с увреждания от Гулянци, Брест
и Шияково и малките самодейци при НЧ „П. Р. Славейков1923” - гр. Гулянци.
Съборът на хората с увреждания „История и бъдеще” вече е утвърдена традиция. Осем години той събира
представители от всички дружества на територията на община Гулянци. Идеята и замисълът на организаторите
е, чрез събора хората с увреждания да изразят волята си за живот, да
споделят мнения и да обсъдят актуални въпроси, да обменят опит, да
се сближат и не на последно място - да се повеселят с изпълненията на
самодейните колективи при дружествата и гостуващите им изпълнители. Всяка година Съборът се провежда на различно място в общината,
участниците посещават забележителности или участват в инициативи
по места. С това те обогатяват културния си живот, популяризират историята на родния край и се срещат с бъдещето в лицето на децата, които
винаги са техни любими гости.
сапарева баня
По традиция членовете на ОО
на СИБ «Самарянка» от Сапарева
баня с председател Елена Динева
и от селата Сапарево, Ресилово
и Овчарци на големия християнски празник «Въздвижение на Светия Кръст Господен» - Кръстовден,
се отправиха към Самоков, Долна
баня и Костенец - екскурзия, която
им подари кметът на община Сапарева баня Калин Гелеве послучай
юбилея на СИБ.
В църквата на Девическия манастир «Покров на Пресвета Богородица» в Самоков запалиха свещ
за здраве и присъстваха на част от

Любомир КУЗЕВ
празничната литургия. По-късно
групата пристигна в Долна баня и
присъства на тържествената Света литургия и водосвет в местната енорийска църква «Успение на
Пресвета Богородица».
Приятна бе и разходката до манастира «Свето Възнесение Господне»
в новото село Свети Спас, който се
възстановява по проект на Програмата за развитие на селските
райони. Тук гостите чуха разказа на
свещеника Емануил за историята и
събитията, разиграли се преди стотици години в този район, както и
за бъдещето на Светата обител.
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сапарева баня
По обяд групата бе посрещната
в клуба на Сдружението на хората
с увреждания «Венетица» в Долна
баня от председателката инж. Светла Стоименова, която след като ги
приветства с «Добре дошли!», накратко разказа за историята на
организацията, която е вече на 15

На любезните домакини тя подари икона на Исус Христос - Добърски в знак на новото запознанство
и бъдеща съвместна дейност.
Групата посети крепостта Траянови врата и Костенския водопад.
Весели и бодри от видяното и
преживяното, гости и домакини

години. И председателката на «Самарянка» Елена Динева накратко
изложи историята на сапаревобанската организация, която също има
15-сет годишни традиции, като не
беше пропуснато да се спомене,
че и двете селища отбелязват тези
дни 45-години от обявяването им за
град.

отпътуваха към родните си места,
като най-сърдечно благодариха на
Църковното настоятелство в Долна
баня, на Сдружението на хората с
увреждания «Венетица» в рилския
град и лично на мен Любомир Кузев,
който ги посрещна и съпроводи по
време на тази паметна екскурзия в
нашия район.

Инж. Светла СТОИМЕНОВА

ДОЛНА БАНЯ

Есента вече дойде, а с нея - и идеята за посещение на
Тракийската долина, наричана Розова или Долината на тракийските царе. Всичко в този ден беше с нас. Настроението ни
не бе помрачено дори от липсващите табели и лутането по
непознати прашни улици по пътя към Етнографски комплекс
„Дамасцена”, близо до Павел Баня.
Хората обичат пътешествията. Горди сме, че ние, в Долна
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баня,можем да споделим болката си и да бъдем партньори с
местната власт в лицето на кмета ни г-н Владимир Джамбазов,
на председателя на ОбС г-жа Лиляна Драганова и техните екипи!
Не съм сигурна, кой как измерва коя община е по-социална, със
сигурност, обаче, това е в резултат от много труд и амбиция и
грижа за хората с увреждания и възрастните хора в Долна баня
чрез морална и материална подкрепа. Това е не само поредната
подарена екскурзия, поредния ремонт, поредната среща с нас това е адекватно отношение и признание и знаем, че е малко да
кажем – „Благодаря!”
Знаем също, че много подобни малки неща оформят една
политика на доброто, а от нея всички имат нужда. Затова сме
благодарни, че сме част от нея!
ПЛОВДИВ

Смиляна ЗАПРЯНОВА

В навечерието на прзненствата за деня на Пловдив два японски детски хора изнесоха на 3 септември безплатен концерт за хората от Общинската организация на СИБ с председател Анахид Харутюнян.
Залата на Регионалния център бе препълнена, въпреки горещината.
Децата от смесения младежки хор «Син-ин» ( Малкият феникс) бяха посрещнати от домакините по български обичай с питка и чубрица под
аплодисментите на присъстващите.
Пристигналите изпълнители от градовете Йоного и Токорозава бяха
по покана на пловдивския хор „Детска китка“. Първото им посещение
от тридневното турне бе от изключително значение заради оценката,
дадена от Фондация „Пловдив 2019“ за нас като Национално представителна организация.
Японските
изпълнители
показаха
богатия си
репертоар
от японски,
английски
и унгарски песни, като използваха жестомимичен език и така можеха
да са разбираеми и за хора с увреден слух. Със специалната си хореография и поп музика те впечатлиха членовете ни и повишиха настроението им. Последното изпълнение бе на български език и специален
подарък.

14
áðîé 10
октомври 2019
ПЛОВДИВ
Накрая се размениха символични
за двете страни подаръци – оригами
- „жерави“ и кукли
с български носии,
както и пакети с лакомства. Емоцията
от срещата бе както за гостите, така и
за домакините, благодарение на преводачката г-жа Станислава Ташева.
Турнето продължи в следващите два дни в храм „Свети Йосиф“, в концертната зала на АМТИИ и пред стълбите на „Каменица“ за всички гости
Символично под този надслов поставиха началото на благотворителната си инициатива членове от Общинската организация на СИБ - Пловдив.
Всички знаем, че пластмасовите капачки, събирани в „големите сърца“ са за подпомагане на отделенията по неонатология.
За клубовете на хората с увреждания, обаче, държавните институции и партии се сещат в екстремни ситуации – преди
избори. Затова в кампанията се включват и членовете на организацията, които носят дори и малки количества капачки.
В основата на дейността са Костадинка Патева, Румяна Милева, Милена Бакларова, Димо Иванов, Парис Шишманян и др.
съмишленици и редовни участници в клубната дейност.
По време на акция добра идея дава малкият син на известния пловдивски футболист
Аян Съдъков – Ерол. Той изкупува събраните 350 кг. капачки, а със средствата ръководството на организацията
закупува микровълнова печка
и парти-грил. Така се допълва
„обзавеждането“ му. „Знаем, че
усилията ни отиват за добра
кауза“, споделят хората. Защото дребните неща правят
големи промени в уютния клуб,
а те вярват в ръководстваото
и затова помагат.
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софия

Илиана Влъчкова

На прага на есента и в навечерието на деня на Съединението на България хора
с увреждания и пенсионери от клуб „Вяра, Надежда и Любов” в ж.к.Връбница
ІІ - София с председател Радка Бонева и членове на пенсионерски клубове в
район „Надежда” с председател Елена Киселова бяха на 4-дневна екскурзия до
Македония и Албания. Организатор, разбира се, бе енергичната и усмихната
Вера Петрова, а фирмата, на която за пореден
път се доверихме, бе „Жоро-Травел” .
През първия ден се отправихме към Струга.
Всяка година тук се провежда най-големият
поетичен фестивал на Балканите - Стружките
поетични вечери . Там ни посрещна „Стружката мома” и посетихме къщата на братя Миладинови. Разходихме се по поречието на река
Църни Дрим и опитахме македонската скара.
След това отпътувахме за Охрид и си направихме една пешеходна разходка по брега на
В Охрид...
езерото. Вечерта бе много емоционална - под асмите на къщата за гости веселите туристи се забавляваха искрено - хора и танци, настроение и шеги
до малките часове на нощта!
Въпреки това, рано сутринта се отправихме към столицата на Албания
и за обиколка на Охридското езеро
с екскурзовода Любо. Спряхме да изпием по едно албанско кафе в крепостта на град Елбасан. Пътувахме по
живописен път до прекрасната Тирана,
превърната в модерен европейски град. След това отпътувахме за курорта
Дурас. Той е най-древният град в Албания и бивша нейна столица. Градът е
морски курорт с над 150 хотела и е предпочитана морска дестинация. Не се
сдържахме, наджапахме във водите на Адриатическо море и си обещахме, че
догодина ще направим една почивка и тук - само да сме живи и здрави.
През третия ден екскурзията беше пешеходна разходка с местен екскурзовод
по калдъръмените улички на стария Охрид. Посетихме църквата „Света
София”, изкачихме се на хълма, където е красивата църква „Света Богородица
Перивлепта”, качихме се и до Самуиловата крепост, видяхме и църквата
„Свети Пантелеймон” и след това бате Жоро ни закара до Билянините извори
и Манастира „Свети Наум”. Посетихме и църквата „Свети Архангели”, където се намира гробницата на лечителя чудотворец Свети Наум. На четвъртия
ден заминахме за Скопие. Посетихме обновения център и се разходихме по
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софия
мостовете над Вардар, също и в Стария град и отпътувахме за София. Това бе
вълнуващият финал на незабравимата екскурзия, а на връщане вече се коментираше следващата дестинация...
А на 25.09.2019г. Радка Бонева чества своя рожден ден, всички ние й
пожелаваме здраве, успех, щастие, радост и късмет !!!

Радка Златева

ТВЪРДИЦА

Членовете на клуб „Вяра,
надежда и Любов” в Твърдица
се събраха в ресторант
„Чилиците”, за да почетат
своя патрон.
Гости на празника бяха от
Сливен кметът на общината
Атанас Атанасов, Веселин
Василев – председател на
РО на СИБ и координатор и
Георги Геренов – член на клуба

и да се отлагат във времето,
но се изпълняват. За мен е
удоволствие да присъствам
на това тържество и да ви
пожелая здраве и дълги години
да празнувате.” - каза той.
И от името на общината
поднесе подарък.
Поздрави отправи и г-н
Василев. „Аз не мога да не
благодаря на г-н Атанасов за

на СИБ.
П р е д с е д ат е л я т
на клуба Михаил Свещников
поздрави присъстващите.
Г-н Атанасов в своето изказване подчерта, че винаги се е вслушвал в желанията на хората с увреждания
и се е стремял да ги изпълни.
„Разбира се, някои неща може

отзивчивостта, съпричастността към хората с увреждания. Рядко са кметовете
като него. Той е един от найдобрите...”
Радка Иванова прочете стихотворението „Вяра, Надежда, Любов” от Паунка Славова.
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самоков

София Сотирова

Ние, от организацията на СИБ в Самоков, обичаме да посещаваме
красивите български манастири. Те са местата, запазили вярата,
историята и душевността на българина през вековете...
И така, в уречения ден поемаме към два от манастирите на
Софийската Света гора. Наскоро посетихме тези в североизточната
й част - Кремиковски, Чепински и Батулийски. Сега се отправяме към
югозападната й част. Първо - в Клисурския манастир Света Петка.
Основан е още по времето на цар Иван Асен II и мястото е избрано
във връзка с пренасянето на мощите на Света Петка Параскева,
българската светица. Не след дълго се отправяме към другия манастир,
Дивотинския Света Троица, недалеч от село Дивотино, основан преди
десет века. Манастирът е мъжки, голям, също прекрасно поддържан и
още в ремонт и реставрация на старата черква.
Излизаме от манастира и се насочваме към Банкя. Спираме за малка
почивка. Някои пият кафе, други си наливат вода, една от нас посещава
болната си сестра,
повечето
се
възползват
да
се раздвижат из
центъра на града...
И тази екскурзия
е към края си.
Автобусът
ни
връща
отново
в Самоков, но
одухотворени и с
радост в сърцата.!
И тази година читалище-паметник „Отец Паисий“ 1859 в
Самоков проведе поредния
- вече осми - национален фестивал на старата градска песен. В него взе участие отново певческата група към ОО
на СИБ „Еделвайс“. Дълга беше подготовката на групата за тази изява
- всяка седмица репетициите им огласяха поликлиниката в града, където се намира и нашият клуб. Музикалният ръководител маестро Борис
Стрински, въпреки дестолепната си възраст от 90 години, продължава
да бъде непреклонно взискателен към певиците. Още един ден, изпълнен с трепетно вълнение ...
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пещера
И тази година членове и симпатизанти на хората с увреждания към
ОО на СИБ - Пещера почиваха на море в село Равда от 28 август до
2 септември 2019 г. Хубавото време и обаянието на морето донесоха
много положителни емоции за всички любители на водата,на плуването и събирането на тен на ситния пясък.
Хората благодариха на домакина на базата госпожа Донка Костадинова за нейната социална отзивчивост,толерантност, професионална
прецизност. Изказваме и специална благодарност на Автогара гр. Пещера и шофьора на автобуса за съдействието и осигурения транспорт.
Ръководството на клуба ни благодари на всички наши членове, които активно участват в живота на организацията.След края на почивката
в Равда всички си пожелахме много здраве и до нови срещи.Вярваме,
че тази традиция ще продължи и за в бъдеще.

2019 година е юбилейна, честваме 30-години от учредяването на
Съюза на инвалидите в България - ние посветихме дейността си на тази
годишнина и предварително казваме ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! Искаме също,
най-сърдечно да поздравим г-н Коцев и да му пожелаем още дълги години да води все така успешно нашата организация на СИБ!

От Ръководството на ОО на СИБ към клуб”Оптимист” - Пещера
нови искър

Алексана ЯНКОВА

Случва се понякога в живота на човек да изживее неща, които
не иска. Това се случи и на г– жа Митка Стефанова - отговорник
на секция „Чепинци“ в РаО на СИБ „Приятели“ - Нови Искър...
На Митка и съпругът й се налага да сменят адреса си по
местоживеене. На 23.08.2019г, Митка беше поканила у тях гости,
за да си вземе довиждане с членове на организацията - г–жа
Светла Николова – председател на РО на СИБ „Св. София“,
г–жа Алексана Янкова и г–жа Стоянка Петрова - председателки
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на други
структури на СИБ
Г–жа Николова
подчерта
заслугите
на Митка за
доброволната й
дейност, която е
извършвала като
член на СИБ. Бяха
й поднесени подаръци и благодарности.
По средата на мероприятието пристигна
пощальонката й донесе на Митка няколко грамоти и медали за
участия на фестивали в страната ни.
Браво! Благодарим ти за дейността ти в СИБ. Бъди така активна
и на там, където отиваш!
софия
1-ви октомври - Международен ден на възрастните хора ние, членовете на ДИ „Роза“ , район „Кр. поляна“ - София, си
пожелахме много здраве, много сили и енергия, да бъдем жизнени,
трудолюбиви и любовта да ни осеня докрай. Дълъг живот и достойни старини!
Председателят на дружеството г-жа Аничка Стефанова разясни същността на този ден, изяви своята сигурност, че макар и „трета“, младостта е в сърцата ни. Някои бяха посетили гала концерта на първенците на пенсионерските състави и
танци със стари градски песни, естрада и народна музика в една
от залите на НДК в София, други се организираха тепърва да
отбележат празника.
Прекрасно съвпадение беше и събитието, посветено на наши
деветима юбиляри, което премина с много настроение, песни и
благопожелания. Поздравихме ги както подобава и им връчихме
подаръци - по-скоро спомени от прекрасния колектив, от милото тържество, от приятелството и уважението! Всеки от
тях благодари с топли думи за възможността да изживее прекрасни мигове сред близки хора.
Имаше торта, искряща свещ, усмивки и засвидетелствани
добри чувства. За атмосфера някои развързаха торбата с вицове, други пяха, а всички благословихме юбилярите с „Многая
лета“.И като се почерпихме, празненството продължи с хора и
припявки. Весело е при нас! Заповядайте!
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лозница
В началото на август за хората
от ОО на СИБ-Лозница бе организирана 3-дневна екскурзия, която започна с красивия Несебър.
Вълнуващо беше и пътуването
ни с кораб до остров „Св. Анастасия”, където изслушахме беседа
за неговата история. Разгледахме
музея, в който има асансьор за
трудно подвижните посетители,
запалихме свещичики в църквата. На всички ни бе връчен сертификат за островитяни...Не пропуснахме да опитаме и вкусната
рибена чорба.
На следващия ден посетихме замъка в Равадиново и всеки
от нас отнесе със себе си много

Ангел НИКОЛОВ

Маргарита МИНКОВА
снимки, бутилка вино и вълнуващи спомени от вживяването ни в
образите на принцове и принцеси...
Продължихме екскурзията си
към Елхово, където разгледахме
Етнографския музей, после Безистена и Историческия музей в
Ямбол и къщата-музей на Хаджи
Димитър в Сливен. Много приятни емоции имаше вечерта в хотел
„Баните” в Елхово ...
Благодарни сме за помощта от
община Лозница, на превозвача
Севдалин Янакиев и на собствениците на хотел „Банята” в Елхово.
Екскурзията ни бе посветена на
30-годишнината на СИБ
ИСПЕРИХ

Група членове на клуба с увреждания „Вяра” в Исперих бяха на
седмична почивка в почивната база на Община Исперих в курорта Св. Св. Константин и Елена, водени от Тодор Денев, който е
в ръководството на клуба. Край брега на морето исперихчани се
пекоха на плажа и се къпаха във водата. Създадоха си и приятно настроение, за което допринесе Тодор Денев с многобройните
вицове и римушки. Всички останаха доволни от преживените
край морето дни.
В Исперих отбелязаха международния ден на възрастните хора. В
ресторант„Здравец” се събраха членове на пенсионерски клуб„Гергана”
и клуба на хората с увреждания „Вяра”. Председателят на клуб „Гергана”
Иванка Димитрова и Тодор Денев – председател на контролно – ревизионната комисия на клуб „Вяра” - поздравиха сърдечно присъстващите
на тържеството с пожелание за здраве и бодър дух. Те напомниха, че
трябва да се обръща все по – голямо внимание на възрастните хора. Да
бъде дълъг животът им изпълнен с радост и усмивки.
Йордан Аргилов на 8 години изпълни народни песни, които
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зарадваха
всички.
Донка
Вълчева, Николинка Петрова
и Десислава Аргилова също
изпяха
хубави
народни
песни. За доброто настроение
допринесе
и
музикантът
Величко Георгиев.
От Общинската организация
на ДПС Исперих с председател
Белгин Шукри поздравиха празнуващите и им подариха
хубави торти и вино. От Политическа партия ГЕРБ с
председател Виолета Тодорова бе поднесен поздравителен
адрес за членовете на клубовете и торти.
твърдица

Радка ЗЛАТЕВА

Посещението на Пловдив - Европейска столица на културата - членовете на клуб на СИБ „Вяра, Надежда и Любов” посветиха на 30-годишнината от създаването на СИБ.
Посетен бе природонаучния музей. В неговата сграда е разположен дигиталният планетариум, изграден през 2015 г. Там наблюдаваха „Слънчевата система”. Видяха и чуха историята за развитието на астрономията, наблюденията на небосвода с първите телескопи, опроверженията
и доказателствата за формата на земята и разположението на планетите и Слънцето. След прожекцията разгледаха отделните зали. Интерес предизвика залата с минералите, събрани от рудниците на Родопите. Вниманието им бе привлечено и от залите за риби, влечуги, птици и
бозайници. Доволни от всичко видяно и чуто, с което разшириха своите
познания, гостите от Твърдица благодариха на служителите. После се
разходка по главната улица на красивия Пловдив.
Уважаеми читатели, бр. 10 на списанието е последен за годината. Следващите два броя - 11 и 12 - са обединени в един
сборник, посветен на 30-годишнината на СИБ. В него сме се постарали да покажем по малко от всичко, което се е случвало
през тези три десетилетия в организацията на централно и на
местно ниво. Със сигурност сме пропуснали много още важни неща от изключително богатата история на СИБ. Ако сте
съхранили изданията на КУРАЖ като вестник и списание, ще
си спомните за всичко - а то е наистина вълнуващо, защото там
е и нашата младост, и нашата зрелост, и нашата готовност да
продължим с кураж по този път!
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социална политика

Ивайло Цеков, кмет на район
„Искър“-Столична община
Грижата към хората
с двигателни
затруднения са
сред основните ми
приоритети
Уважаеми членове на редакционната
колегия на списание „Кураж“,
Скъпи членове на Съюза на инвалидите
в България,
Драги читатели,

Използвам страниците на списание „Кураж“, за да
засвидетелствам изключителното си уважение към
дейността на СИБ, тъй като специалното отношение
и грижа към хората с двигателни затруднения винаги
са били сред основните приоритети в моята работа и
в работата на администрацията на район „Искър“ –
Столична община, която представлявам като кмет.
В Район „Искър“ от години развиваме политики за
подкрепа на хора в затруднено положение като създаваме
социални услуги, които отговарят на конкретните
потребности на хората от различни целеви групи, сред
които са инвалидите.
През 2015 г. създадохме Клуба на инвалидите,
военноинвалидите и пенсионерите в ж.к. „Дружба-1“. На
Служители от Осмо
РУ СДВР
провеждат
беседи с
членове на
клуба
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територията на района активна дейност развиват две
дружества на хората с увреждания - дружеството на инвалидите
към СИБ - в с. Бусманци и в ж.к. „Дружба“, както и Съюзът на
пенсионерите. През изминалите четири години от откриването
на клуба членовете и на трите дружества се увеличиха именно
заради организирането на различни прояви.Тези хора
са
събрани от желанието си да споделят талантите си в богата
доброволческа и благотворителна дейности, организирайки
кулинарни изложби, литературни четения, екскурзии. Една от
големите благотворителни каузи на дружеството на инвалидите
в Бусманци с председател Алексана Янкова, е подпомагането
години
наред
на
семейство
в
затруднено
положение
със
събиране на средства
за
закупуване
на
хранителни
продукти
и
лекарства. В клуба
съвместно с Осмо РУ
на СДВР, КАТ, БЧК
Вокална група „Искра“, сформирапериодично провеж- на от членове на Клуба на инвалидите,
даме беседи за безо- военноинвалидите и пенсионерите в ж.к.
пасното
движение
„Дружба-1“
по пътя, за превенция срещу телефонните измами и др. Провеждат се лекции на
здравна тема от специалисти в различни области на медицината. В клуба съвместно с Народно младежко читалище „Георги Минчев” – 2001 вече трета година се провежда обучение по
компютърна грамотност - „Академия за пораснали хора“ като
лекторите са основно ученици от училищата от района под
ръководството на професор Евгени Цолов, който също е член на
Дружеството на инвалидите „Дружба“. Мястото е и репетиционна на сформираната от членове на Клуба певческа група
„Искра“, отново със съдействието на читалището. Вокалната
група беше създадена по инициатива на касиер-секретаря на
Дружеството на инвалидите „Дружба“ Емилия Владимирова и
председателя Маргарита П. Анастасова. През тази година се
сформира и литературен кръжок .Провеждат се кулинарни изложби с благотворителна цел.Организират се екскурзии и други
мероприятия,които се посещават не само от членовете на дружествата. Заедно с общинския съветник Лорита Радева еже-
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Грижата към хората с двигателни
затруднения ...
годно обогатяваме книжния фонд на Клуба, дарявайки десетки
нови заглавия по повод Деня на българската просвета и култура
и славянската писменост.
С г-жа Радева се стараем да направим и по-топли празниците
на хората в неравностойно положение. Затова създадохме
инициативата „Споделен празник“. Всяка година на празници
поздравяваме възрастните хора от Клуба на инвалидите,
военноинвалидите
и пенсионерите в
ж.к. „Дружба-1“ и
Дружеството на
СИБ в с. Бусманци
като ги даряваме
със
символичен
подарък.
През 2019 г., като
сърдечен
жест
на внимание, сто
дами от клубовете
Подаряваме жест на внимание на хората с
на
инвалидите
увреждания по празници
и
пенсионерите
в район “Искър“
гледаха постановка на Сатиричния театър по покана на народния
представител Валентин Радев по случай Международния ден на
жената. Жест на благородство, за който му благодаря.
Ежегодно в район „Искър“ отбелязваме и празника, посветен
на Международния ден на хората с увреждания - 3 декември, за
да напомним на тези хора,
че мислим за тях.
В стремежа си да работим
за подобряване качеството
на техния живот, им
помагаме за преодоляване
на трудностите и за
интеграцията
им
в
Кулинарна изложба, подготвена от обществото. За да не
бъдат социално изключени,
членове на Дружеството на СИБ
създадохме
Център
за
в Бусманци
социална интеграция и
рехабилитация „Хиляда истории и една мечта“ за предоставяне
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на почасови социални услуги и включване в общността.
Центърът работи от 2016 г. и осигурява изграждане на
способност за развиване на умения за самостоятелен живот,
преодоляване на социалната изолация чрез различни дейности,
насочени към социалното включване, което е изключително
важно за хората с увреждания.
Проектът „Хиляди истории и една мечта“ е финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“. Основната дейност по проекта е осигуряването на „Личен
асистент“ на възрастни самотни хора и хора с увреждания. От
стартирането на проекта потребители на тази услуга са били
повече от 90 човека.
Потребителите на социалните услуги, предоставяни в
Центъра, са основно деца с тежки заболявания, нуждаещи се
от постоянни грижи и специализирана помощ за социална
интеграция. За подпомагането им, от 2016 г. в Центъра
работят логопед и арт-терапевт, а от август 2017 г. - и
рехабилитатор.
Другата дейност,
разработвана
по
проекта,
бе
осигуряването
на
„С п е ц и а л и з и р а н
транспорт“
за
трудноподвиж ни
лица в район „Искър“.
От изключителна
Център за социална интеграция и
важност за нас е
рехабилитация „Хиляда истории
създаването
на
и една мечта“
достъпна среда за
деца с намалена двигателна способност и пълноценното им
участие в учебния процес.
Стараем се да подобряваме средата на достъп за деца и
ученици с увреждане в детските градини и училищата в района.
За провеждането на пълноценен учебен процес в 108 СУ
съдействахме да бъде инсталирана видео-озвучителна система,
която позволява дистанционно обучение на ученици с нарушени
двигателни способности в учебни занятия, провеждани по
кабинетната система.
За младежите с психични разстройства и двигателни
затруднения изградихме Защитено жилище в ж.к. „Дружба 1“.
В среда, близка до семейната, те получават необходимата
индивидуална грижа, подкрепа за личностно съзряване и
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Грижата към хората с двигателни
затруднения ...
и з г р а ж д а н е
на
умения
за
самостоятелен и
независим живот.
Защитеното
жилище има капацитет за настаняване до 8 деца и
младежи над 18 г.
от Домове за деца
с умствена изостаналост, Домове за
деца с физически увреждания и от Домове за медико-социални
грижи.
Реализиран е и проект „Изграждане на социална
инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на
социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на
територията на Столична община”. Проектът е осъществен
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз,
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Вече 6 години обществената трапезария в ж.к. „Дружба“ 1 се
грижи за хората в нужда. От 2016 г. осигуряваме обяд целогодишно.
В район „Искър“ работи и втора обществена трапезария, която
храни 120 социално слаби лица в есенно-зимния период (от м.
декември до м. март вкл.). Дейността на тази социална кухня
се финансира със съдействието на дарители.
Така, в стремежа си да бъдем в полза на хората със специфични
потребности, в район „Искър“ работим за създаване на
модерна социална инфраструктура, която съответства на
тенденциите за бъдещото им развитие.
Бих искал да поздравя всички членове на СИБ по случай
30-годишнината от създаването му. Бъдете здрави и
продължавайте да работите за развитието на благородното
си начинание!
А на членовете на клуба на инвалидите, военноинвалидите и
пенсионерите в ж.к. „Дружба-1“ бих искал да напомня, че в мое
лице имат подкрепа!

С уважение - Ивайло Цеков
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Правителството прие нова Методика за определяне
линията на бедност за страната
С документа се предлагат промени, произтичащи от реформата в политиките за правата на хората с увреждания. Те се налагат с оглед на
необходимостта от създаване на по-прецизна и детайлна нормативна
уредба и осигуряване на финансова устойчивост при предоставяне на
социалните помощи за хората с увреждания.
Съгласно новата методика линията на бедност се определя от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ SILC за предишната година и се индексира с индекса на цените за малката по състав
кошница на годишна база. С приемането на новия нормативен документ се създава устойчивост на политиката за финансова подкрепа за
хората с увреждания, като се изключва възможността за понижаване
размера на линията на бедност на страната. Това е в съответствие с провежданата политика на правителството за увеличаване на степента на
защита на уязвимите групи от българските граждани.
11 778 хора с трайно намалена работоспособност
са започнали работа
от началото на годината до края на септември, което е два пъти
повече в сравнение със същия период за 2018 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков
Към момента Главната инспекция по труда е проверила над 880 предприятия за изпълнението на тези разпоредби. На работодателите, които не могат или не желаят по някаква причина да изпълнят това задължение, е дадена възможност да изплатят компенсационна такса. Към
момента в изпълнение на тези задължения 110 предприятия са внесли
92 244 лв. за 549 работни места.
Министър Петков представи и изпълнението на Националната програма за заетост на хората с увреждания и Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност. В процес на реализация
са 22 проекта на работодатели на обща стойност 400 000 лв., по които
ще бъдат адаптирани, приспособени или преустроени 56 работни места
за хора с увреждания. Ще бъдат финансирани и 39 проекта за достъпна
жилищна среда на обща стойност 1,827 млн. лв., каза министър Петков.
Той добави, че към момента около 19 000 хора с увреждания са одобрени да получат асистент по Закона за лична помощ. През септември
са сключени 5 483 трудови договора между общините и асистентите,
които ще предоставят лична помощ. Агенцията за социално подпомагане ще преведе общо 3 млн. лв. на 217 общини за изплащане на възнагражденията на личните асистенти.
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Г

алерия
Репортаж в две части

Създадено с любов

АРТ-СЕДЯНКА

Мария Константинова

Отново с три в едно - семейство Личкови - баща, син
и дамата в семейството - съпругата и майката.
Сега запознанството е с бащата Никола, чиито
„златни” ръце изработват метални пластики,
скулптури, в които пресъздава всичко, което го е
впечатлило - определен миг от живота.
Светът около себе си скулпторът възприема от
години чрез слухов апарат…
Ще ви запозная и със съпругата и майката - Мария.
Със сина им Милен са първите, които виждат това,
което Никола е сътворил.
втора част - бащата

„За да оставят творбите ми диря!”
Кой е Никола?
Човек, влюбен в изкуството, посветил се на творчеството.
Призванието му е скулптурата – малката пластика. Завършил е
Художествената академия преди пет десетилетия. 25 години е
преподавал изобразително изкуство. Живее със семейството си
в София.
Знаем се има-няма 40 години. Контактен е, с удоволствие те
запознава с малките си скулптури, подредени на рафтовете в
„офиса” му. Когато за първи път влязох в уютно подреденото
малко по пространство
„голямо” ателие-галерия,
се изумих.
Металните
човешки
фигури,
животни, музиканти… ,
ме „гледаха” от рафтовете
и ми „говореха” - толкова
много живот беше вложен
в тях. Всяка свързана с
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човека, с проблемите му - идеи, взети от всекидневието.

- Като се замисля за годините зад гърба ми, имам чувството,
че много бързо се изнизаха – сподели Никола. - Навремето ходех
насам-натам, не изпусках изложба, търсех контакти. Сега съм
се затворил в ателието си…
Маршрутът, който Никола изминава почти всеки ден, е от вкъщи
до ателието и обратно. Е, понякога прави отклонения – я да посети
изложба, я да побъбри с приятел.
- Но сe застоявам в ателието. Работя, въпреки че напреднах

в годините. Младежката ми жажда, ентусиазма да направя нещо, не са изчезнали.
- Защо скулптури от метал, а не от камък?

- Правил съм и от камък. Но при металните
е интересен моментът на извайване, изисква
повече време, а и процесът на изработка е подълъг. Първо правя скулптурата от глина,
тя е моделът, идеята ми. Глината ми дава
възможност да търся, да експериментирам,
да постигна това, което искам да изразя.
Ако остана доволен, тогава пристъпвам към
отливане на модела с гипс. По него също има
работа, доизкусуряване. Като приключа я
давам на леяр, който отлива модела с метал,
процес за който са необходими условия, които
нямам… Когато отливката е готова и е при мен, коригирам
тук-там, ако е нужно ретуширам и скулптурата вече може
да застане пред зрителя. Правя пластики с удоволствие. За
хората. Надявам се да оставят някаква диря...

Стажът му на скулптор

На 20-годишна възраст се запознава с проф.
Иван Фунев. До срещата му с него не мислел
за скулптурата, но рисувал с удоволствие.
Две години по-късно – на 22-е, „запален от
огъня” на проф. Фунев, започнал да учи, да
се занимава със скулптура. Професорът го
насърчил, открил, че има нюх и дарба да бъде
скулптор, не само художник.

- Чиракувах при него 2-3 години, докато станах студент в
Художествената академия, след четири пъти кандидатстване.
Проф. Фунев ме откри, а преподавателя ми в академията беше
проф. Секул Крумов, при него завърших.
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Дипломната работа на Никола била майка с дете и момиченце с
гълъбче.
- Благодарен съм на моя град Пещера, откупиха дипломни-

те ми работи. Така ми помогнаха да си набавя инструменти,
материали, да си наема ателие. Оттогава започна всичко.
Не съм мислим за печалба. Желанието ми е било да творя, да
създавам, а идеи имам колкото си щеш...

Професията, на която се е посветил Никола, е вътре в душата му.
Много са били колегите му, с които е завършил академията.
- Останахме малко, които на тези години продължаваме да

сътворяваме по нещо...

Участвал е в изложби в Австрия, в Италия, в
изложенията „Данте“ в Равена, съвместно със
сина си у нас, в Никозия, в Кипър… Негови творби
са притежание на Националната художествена
галерия и други галерии в страната, на частни
колекции на ценители във Великобритания,
Франция, Белгия, Германия, Ирландия, САЩ...
В края на разговора ни Никола се обърна към
младите скулптори и художници:

- Младите творци трябва да познават
труда, да работят, да търсят. И да не
забравят думите на световно известния френски скулптор
Франсоа Роден: „Млади човече, не разчитай на вдъхновението,
то рядко идва!”…

Отделям заслужено място и за дамата в семейство Личкови – Мария,
съпругата и майката. Грижовна към прекрасния си син, помагала му, за
да се чувства здрав. Грижовна към съпруга си, за да твори и радва хората
със скулптурите си. Работела половин ден, за да е по-дълго вкъщи, да
се грижи за страхотните си мъже. Шофира, с колата семейството ходи
до селото, където имат малка спретната къщурка с много лехи отпред и
което има особен чар - тишината и спокойствието. Съпругът й Никола,
е благодарен на Бога, че го е срещнал с Мария, с която делят и хубави,
и трудни моменти вече 50 години.

- Щастлив съм, че я имам! Тя е стълба в семейството ни!”
Догодина – 2020-а, е юбилейна за семейство Личкови. Ще
отбележи 80-годишната на скулптора и златната сватба на
съпрузите – 50 години. Прекрасно семейство, прекрасни
съпрузи, прекрасен син. Здраве и дълги години щастие. И до
нови срещи – на юбилеите!
Снимки – личен архив
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Постигнал мечтата си
Мира ПОПОВА
Той се казва Андриан Асенов. Завършил е УНСС и сега
работи в Националната
потребителска кооперация
на слепите. Но това не му е
достатъчно...
Андриан е млад човек, който не вижда от рождението си. От малък обичал да
имитира интересни хора и
мечтаел да стане актьор.
Но не знаел как, пък и не вярвал, че за момче без зрение
това е възможно. Едва през
2016 г. научил за театъра
на Софийския университет
„Климент Охридски” Алма
Матер. Събрал кураж и отишъл там. Не без стеснение

застанал пред директора и
казал, че иска да играе...Г-н
Николай Георгиев признал,
че няма опит с незрящи
хора, но решил да опитат.

И опитът се оказал повече
от успешен – невиждащият бил по-талантлив и поотговорен от доста виждащи...
Първата роля на Андриан
била в пиеса на Самуел Бекет „Думи няма”.
Вълнувала се много, не
вярвал, че това му се
случва...После играл в
„Дядо Йоцо гледа”, в
„Красавицата и звяра”, в „Ромео и Жулиета” и в „Хамлет”...
В разговор с колега
Андриан проявил интерес към личността
на Стефан Стамболов. И съвсем скоро – и не случайно – се появил текстът
„Часът на моето убийство”
по романа на Христо Даскалов. Естествено, в ро-
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Постигнал мечтата си
лята на Стамболов влязъл
Андриан...
”Да се играе Стамболов е
е много отговорно” –казва
той. И сигурно не е лесно,
но пък тази роля му донесла парятни изживявания и
дори награда. Незабравими
ще останат представленията извън университета и
особено това пред учениците в Бухово. Всички слушали със затаен дъх и кагато
актьорите
приключили,
при тях дошли деца и попитали дали може да изиграят пиесата още веднъж и
са готови да си купят билети втори път...
„Постигнах мечтата си”
– казва често Андриан. Но
не се глвозамайва и се записва в двугодишна школа по
актьорско майсторство и
скоро ще я завърши.

Попитах младия актьор
каква е атмосферата в театъра, как го приемат виждащите колеги и ми беше
приятно да чуя, че всички се
отнасят към него като към
пълноценен и пълноправен
колега. Пътували заедно до
Италия, Полша и Беларус,
където печелили награди.
Когато реших да пиша за
него, още не знаех, че Андриан ще участва в проекта на
БТВ „България търси талант”. И с голямо удоволствие чух как той великолепно имитира видни наши
сънородници и със своя талант заслужи златния бутон! А това го отвежда директно на финала.
Пожелаваме му да спечели
първото място и – разбира
се – още много, много успехи
на театралната сцена!

Всяка година традиционно отбелязваме 15-ти
октомври – Международния ден на белия бастун
Тази година също не пропуснахме
това събитие. Събрахме се в клуб „Детелина“. На поканата се отзоваха 15 човека заедно със своите придружители.
Започнахме със състезание за бързина
и техника при ползване на помощното
средство. Първо място бе за Илия Костов, второ – Еленка Демирева и трето – Марийка Атанасова. Приятел на
организацията – Мария Андреева - прочете кратка информация за белия бастун - история на създаване, разработени техники, отличителни
белези на помощното средство. Председателката Ковачева представи
своето стихотворение за белия бастун.
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Наградени участници в
13-я Републикански многожанров фестивал
на хора с увреждания, проведен
на 31 август и 1 септември 2019 г.
в кв. “Църква”, община Перник
ПЛАКЕТ ПОЛУЧИХА:
1. Вокална група „Белите брези" гр. София;
2. ОО на СИБ Радомир;
3. ОО на СИБ Сопот „Веселяци";
4. Група за автентичен фолклор с. Горник;
5. ОО на СИБ Карлово мъжка певческа група- цялостно изпълнение;
6. ОО на СИБ Трявна група „Детелини";
7. ССБ Смолян - цялостно изпълнение;
8. ОО на СИБ Гулянци -Цялостно изпълнение;
9. ОО на СИБ Сливен група „Детелини";
10. Зверино група с р-л Романски;
11. ОО на СИБ Перник Левтерка Станоева
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
1. ОО на СИБ Чепеларе „Заедно можем повече"- Група;
2. ОО на СИБ Кюстендил;
3. Лозка Цекова - Кюстендил - стихотворение за майката;
4. Сухаче - смесена група;
5. Д-во Крушовица към РО Враца-Маргарита Николова -стихотворение;
6. Горно Драглище- защитено жилище хороография за България;
7. ОО на СИБ Петрич Стоян Антонов - пее като славей;
8.ОО на СИБ Гоце Делчев група „Росна китка";
9. Дом за психично болни -с. Радовци;
10. ОО на СИБ гр. Средец- Стоянка Петрова соло;
11. ОО на СИБ гр. Средец Ненка Янева;
12. ОО на СИБ гр. Средец Марин Маринов;
13. ОО на СИБ Тутракан вокална група;
14. Д-во Руйно към ОО Дулово вокална група;
15. Д-во Руйно към ОО Дулово-.дует „Що е радост мамо";
16. ОО на СИБ Червен бряг цялостна изява;
17. Перник група „Росна китка";
18. ОО на СИБ Гулянци Стефка Манова соло;
19. Ресилово - дует;
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Наградени участници в 13 Републикански
многожанров фестивал ...
20. Д-во Черногорово цялостно изпълнение;
21. ОО на СИБ Пазарджик цялостно изпълнение
22. Сливен Денка Охова соло;
23. Сливен Софийка Рачиева;
24. Сливен Мария Трифонова;
25. с .Зверино дует Ганка Георгиева и Дарина Цветкова;
26. дружество проф. Иширково цялостна изява;
27. с. Ситово общ. Ситово- цялостно изпълнение;
28. с. Попина общ. Ситово обл. Силистра вокална група;
29. ОО на СИБ Габрово соло Велизар Славов;
30. Д-во Бреница към РО Плевен Мария Брънчовска - соло;
31. Д-во Бреница към РО Плевен.Малинка Миланова соло;
32. Д-во Бреница към РО Плевен фолклорна група „Росна китка;
33. ОО на СИБ Габрово Мъжка група;
34. ОО на СИБ Кубрат Фолклорна група;
35. ОО на СИБ Перник - Цветан Виденов соло;
36. ОО на СИБ Перник Абриян Венциславов соло;
37. ОО на СИБ Перник Величка Андонова соло;
38. Д-во Софрониево Фолклорна група;
39. Пловдив - дует Димка и Кирил Дамянови;
40. ОО на СИБ Чепеларе сценка;
41.Защитено жилище Долно Драглище Нина Петрова алея на
занаятите;
42. ОО на СИБ Самоков г-н Борис Стрински послучай неговата 90
годишнина;
43. ССБ Кюстендил ръководител Поражанов дует;
44. ОО на СИБ В. Търново кулинария;
45. ОО на СИБ Бяла Слатина цялостно представяне;
46. Д-во Горна Митрополия -цялостно изпълнение;
47. ОО на СИБ Велинград цялостно изпълнение;
48. ОО на СИБ Сопот - солистки;
49. ОО на СИБ Разград - цялостно изпълнение;
50. ОО на СИБ Кубрат солово изпълнение на Георги Георгиев
Сребърни медали получиха:
1. Д-во „Хаджи Димитър" група „Млади сърца" София;
2. Д-во „Хаджи Димитър" -Весели момчета;
3. ОО на СИБ Перник „Желизничар";
4. ОО на СИБ Перник" Седмошарица";
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5. Д-во „Ралица" Василка Недева стихотворение;
6. Д-во Оряхово група „Детелини";
7. Д-во Горник ОО на СИБ Червен бряг соло Бисер Борисов;
8. Д-во Горник ОО на СИБ Червен бряг Стефани Митова соло;
9. ОО на СИБ Тутракан Димитричка Христова соло;
10. ОО на СИБ Тутракан Радка Георгиева соло;
11. ОО на СИБ Тутракан групата певческа;
12. ОО на СИБ Тутракан Георги Василев авторско стихотворение;
13. Варна Ганка Парашкевова и Станчо Добрев- дует;
14. ССБ Благоевград Група „Демос" мъжка вокална група;
15. Д-во Шияково вокална група;
16. Д-во.Дълбок извор фолклорна група;
17. Айдън Мехмед соло Кърджали;
18. Д-во Бреница Зоя Кунчева;
19. ОО на СИБ Перник Теменужка Богданова хумор;
20. ОО на СИБ Перник Веселинка Добринова соло;
21.ОО на СИБ Перник.-Ангелина Тасева р-л група;
22. ОО на СИБ Перник Анка Начева соло и хумор;
23. ОО на СИБ Дулово Север Алиев соло;
24. ОО на СИБ Дулово Фатме Дандън хумор;
25. ОО на СИБ Дулово Иванка Стоянова соло;
26. ОО на СИБ Дулово вокална -група;
27. ОО на СИБ Перник Ангел Мицияков;
28. с. Градина певческа група;
29. Д-во Мещица към ОО на СИБ Перник;
30. Д-во Дълбок извор Динка Хълева;
31. Д-во Дълбок извор Никола Мамахилов;
32. Д-во Дълбок извор Марийка Гайдева соло;
33. с. Черник дует;
34. ОО на СИБ Самоков вокална група;
35. ОО на СИБ Петрич алея на занаятите и кулинария;
36. Долно Драглище Група алея на занаятите;
37. с. Градина - кулинария;
38. ОО на СИБ Гоце Делчев кулинария;
39. с. Соколаре - кулинария;
40. с. Крушовица - кулинария;
41. Смолян- кулинария;
42. Бяла Слатина -кулинария занаяти;
43. Проф. Иширково стан, кулинария;
44. с. Бреница кулинария;
45. ОО на СИБ Перник Росица Илиева;
46. ОО на СИБ Перник Катя Цекова;
47. ОО на СИБ Перник Иванка Благоева;
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48. Софрониево кулинария;
49. с. Дълбок извор плетива;
50. ОО на СИБ проф. Иширково за председателя на дружеството.
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ ПОЛУЧИХА:
1. ОО на СИБ Сопот Иванка Вълева;
2. ОО на СИБ Сопот Елена Димитрова;
3. Горна Митрополия деколаж;
4. Богданов дол - марузница;
5. В.Търново -кошници, кукли, бутилки и др.;
6. с. Солановци - кулинария;
7. ОО на СИБ Радомир - Гергана Божилова кошници;
8. Захаринка Владова- лично творчество;
9. Пр. Иширково - кулинария;
10. Недялка Христова - лично творчество;
11. ОО на СИБ Самоков дует;
12. ССБ Кърджали група;
13. ОО на СИБ Червен бряг Тотка Тодорова лично творчество;
14. с. Микрево - обичай;
15. ОО на СИБ В.Търново Малина Мъглова- лично творчество;
16. ОО на СИБ В.Търново Елда Живкова;
17. ОО на СИБ В.Търново Елена Димитрова лично творчество;
18. Д-во Богданов дол Марийца Малинова кулинария;
19. Д-во Богданов дол Дафинка Арсова кулинария;
20. Д-во Мещица кулинария.
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“Rudely Interrupted”- или в превод на
български - ”Грубо прекъснат”
Австралийската рок-група „Rudely Interruptedе” са всичко друго, но
не и обикновена група. Създадена е през 2006 г. по идея на китариста
Роан Брукс, който по това време провежда музикални терапевтични занимания в Дневен център за хора с увреждания в Мелбърн. Там среща
четирима от бъдещите членове на бандата - Маркъс Стоун, Сам Бийк,
Джош Хоган и Кони Къркпатрик. Вокалистът Рори Бърнсайд се присъединява към тях по-късно.
Музикантите са с различни физически или
когнитивни увреждания.
Пианистът Маркъс е със
синдром на Аспергер и
с 80% увреден слух. Басистът Сам е със синдром
на Даун, а барабанистът
Джош с аутизъм. Перкусионистката Кони също е със синдром на Даун, но е и с увредено зрение.
Вокалистът Рори е незрящ и със синдром на Аспергер. Той дава името
на групата „Rudely Interrupted” - “Грубо прекъснат”, казва - „синдромът
на Аспергер грубо се намеси в живота ми”.
Групата е с над 14 международни турнета в над 11 страни, както и 5
студийни албума.Има и много награди. През 2008 г. е свирила в Обединените нации в Ню Йорк. В момента „Rudely Interrupted” е само от 3-а
души - Роан, Рори и Сам, но момчетата не спират да творят и да “предизвикват” предварително изградените представи за увреждането и
какво е постижимо за хората с увреждания.

Британски параоРкестър
Основните музиканти в него са 17. Свирят както на традиционни инструменти, така и на електронни устройства, като таблетни компютри,
или използват други помощни технологии.
В състава му е и бившият джаз-тромпетист Кларънс Адо, който след
автомобилна катастрофа остава парализиран от раменете надолу. Свири на инструмент, наречен "Headspace", управляван чрез издишане и
движение на главата.
Дебютът на Параоркестъра е бил през юли 2012 г. в абатство
„Гластънбъри”, а през септември същата година съставът печели международна слава, след съвместна проява с известната британска група
„Колдплей” при закриването на XIV-те летни параолимпийски игри в
Лондон, състояли се от 29 август до 9 септември 2012-а.
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Стефан СТОЙЧЕВ
Преди месец срещнах стария си приятел Енчо. Споделихме как живеем, какви проблеми имаме и как се справяме с тях. Енчо винаги е бил зевзек, шегата при него е от години. Но днес той се оплака,
че отскоро много го боли главата. Не зная как ми хрумна точно това и
аз да се пошегувам. Може би защото се сетих, че следващият ден беше
1 април...Казах му, че скоро съм получил от Америка много ефикасни
лекарства и утре ще му дам пет броя от едното и веднага ще забрави
за болката. Скъпи са, но няма да ми ги плаща – нали е еприятел!
Взех кутията с аспирин, стрих пет таблетки от тях и ги завих в предварително приготвена кутия. На другия ден му дадох измисленото от
мен лекарство. След месец се срещнахме отново случайно. Като ме
видя Енчо се зарадва, прегърна ме и рече: „Приятелю, черпенето от
мене ! Ти си най-добрият човек на света! Изпих твоето чудодейно лекарство и оттогава не ме боли главата. Безкрайно съм ти благодарен!
Стоях парализиран и не знаех дали да кажа истината. Но замълчах.
Сигурно така ще е най-добре. И влязохме в ресторанта...
Вчера бях на лекар. Казват, че този е специалист по всички болести. След прегледа ми каза, че съм в добро здраве, но трябва много
да се пазя – не трябва да пуша цигари, не трябва да се храня с тлъста
храна, да не употребявам алкохол, защото всичко това е бавна, много
бавна отрова.
Прибрах се вкъщи, налях си чаша ракия, нарязах сланина за мезе и
запалих цигара. Реших в следващите 10 години да се уверя в думите на
доктора за бавната, много бавна отрова!

отговОри на диагоналите от бр. 9
НАДЯСНО: 1.Мало (Хектор). 2.Перов (Василий).. З.Ботев (Христо).
4.Билон. 5.“Мирей“. б.Метол. 7.Галера. 8.“Сока“. 9.Мистрал (Федерик).
10.Несин (Азис). 11.Кел. 13.“Неда“. 15.Винаров (Иван). 18.Асенов (Драгомир). 20.Апел. 21.Нотев (Радослав). 23.Силоз 24.Кирил. 25.Молив.
2б.“Манон“. 27.Нотис. 30.Ерос. 32.Еней. 33.Дон.
НА.ЛЯВ0: 2.Пан. З.Белев (Гьончо). 4.Бородин (Александър). 5.Мито.
6.Милева (Леда). 7.Геров (Александър). 8.Сатен. 9. Молой. 10.Никел.
11..Кесар. 12.Вест. 14.Лира. 16.Напетов (Петко). 17. Анод. 19.Анализ.
22.Серен. 23.Серов (Александър). 24.Кинов (Иван). 25. Милос. 26.Моров (Теодор). 28.Ленин. 29.Атос. 31. О Нил(Юджин). 34. „Лес”.
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КРЪСТОСЛОВИЦА

Съставила Василка КИРОВА

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка
1.Съвкупност от всички видове растения на дадена местност. 2. Етилов
алкохол. 3.Годишна вноска за папата или вноска за получаване на
сан. 4.Ударен инструмент от рода
на барабаните, обикновено с глинен корпус. 5.Творец,създател на
литературно, научно, музикално,
художествено и друго произведение. 6.Архитектурен и декоративен
стил от времето на Людовик XV. 7.
Семейство дневни грабливи птици.
8.Стихотворение от Слав Караславов. 9.Налични пари по влогове,
разплащателна или текуща сметка,
с които разполага едно лице или
учреждение. 10.Морски бозайник от рода на китовете. 11.Повест от Ангел Каралийчев. 12.Ръчно земеделско сечиво за копаене. 13.Стъклена
плочка за фотографски негатив. 14.Герой от “Хиляда и една нощ”. 15.Минерал от групата на силикатите /геол./. 16.Годишен сезон.

Абонаментната кампания за
сп. КУРАЖ започва от 15 октомври
и ще приключи на 15 декември 2019 година.
Цената за цялата 2020 година е 6 лв.
КАТАЛОЖЕН НОМЕР 1410
Само за първото тримесечие на 2020 г.
можете да се абонирате пак до 15 декември.
Само за второто тримесечие на 2020 г. или за месеците от април
до края на 2020 г. срокът за абониране е от 1 до 15 март 2020 г.
Само за третото тримесечие на 2020 г. или за месеците от юли
до края на 2020 г. срокът за абониране е от 1 до 15 юни 2020 г.
Каталожният номер на списанието ще го има в каталозите
на Български пощи само през месеците,
в които се извършва абонамент.

ОКТОМВРИ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИЯ

185 г. от рождението
на Любен Каравелов,
български писател,
публицист,
революционердемократ
(1834 – 1879);

• 03. 200 г. от
рождението на
Евлоги Георгиев,
български
общественик,
търговец и
банкер

•24. 90 г. от
рождението на
Йордан Радичков,
български писател
и драматург
(1929 – 2004);

•29. 105 г. от рождението
на Максим,
Патриарх Български
и митрополит Софийски
(1914 – 2012);

•27. 160 г. от
рождението
на Александър •27. 160 г. от рождението на
Александър –
Балан, български
езиковед,
библиограф и литературен историк
(1859 – 1959);

•06. 1005 г. от смъртта на Самуил,
български цар
(неизв. – 1014);

