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Над 8300 хора с увреждания и възрастни
ще получат нови услуги за резидентна и дневна
грижа и подкрепа

П

равителството одобри
План за действие за периода 2022-2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Мерките и дейностите в документа са насочени към осигуряването на подкрепа в домашна среда на хора с увреждания
и възрастни, които не могат да
се обслужват сами, чрез развитие на качествени и достъпни
социални и интегрирани здравно-социални услуги.
Планът предвижда да бъдат създадени нови услуги за
резидентна и дневна грижа и
подкрепа за над 8300 хора с
увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват
сами. Предвижда се осигуряване на качествена грижа и
подкрепа в нови услуги в общността за минимум 2700 хора
с психични разстройства, умствена изостаналост, физически увреждания, със сетивни
нарушения и с деменция, които ще бъдат изведени от специализирани институции.
За над 50 000 хора с увреждания и възрастни ще се осигури грижа в домашна среда
и в общността, включително
и чрез патронажна грижа, дистанционни услуги и асистентска подкрепа.
Ще бъдат закрити 60% от
съществуващите домове за

хора с увреждания. Всички
домове за стари хора ще бъдат
реформирани в съответствие
със стандартите, определени в
в Наредбата за качеството на
социалните услуги.
За възрастните хора ще бъдат създадени и нови социални услуги за резидентна
грижа. В 840 от вече съществуващите социални услуги,
които се финансират от държавата, ще се подобри средата, включително и чрез мерки
за осигуряване на енергийна
ефективност.
Основен приоритет в Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна
грижа в периода 2022-2027 г.
е и повишаването на професионалния капацитет на служителите и специалистите и

на ефективността на системата
за дългосрочна грижа в отговор на нуждите на хората.
За първи път ще се насочи
по-сериозно внимание към услуги като телекеър (бел. ред.
предоставяне на дистанционни услуги на хора с увреждания) и телеасистенция, което
ще позволи адекватна подкрепа на самотни и уязвими хора
с хронични заболявания и хора
с трайни увреждания в отдалечени и малки населени места.
Финансирането на плана ще бъде подкрепено от
държавния бюджет, Европейския фонд за регионално развитие (до 139,7 млн.
лв.), Европейския социален
фонд+ (632 млн. лв.) и Плана
за възстановяване и устойчивост (753 млн. лв.).
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Мостове на изкуството
за хора с увреждания
Регионален исторически музей - София, представя изложбата
„Мостове на изкуството за хора с увреждания”. Тя се организира от Pontes Artis. Официалното откриване бе на 13 юли 2022 г.
в подкуполното пространство на зона Ларго, АККК „Сердика”
(зала 2), филиал на Музея на София.

Проектът представя творби
на младежи с увреждания, които се занимават с изобразително изкуство в Центъра за
социална рехабилитация и интеграция „Благовещение”. Автор на изложбения проект е
д-р Вяра Границка. В подбора
на творбите участват и студен-
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ти от магистърската програма
„Арттерапия” на Националната художествена академия.
Процесът по създаването на изложбата е документиран в кратък филм.
Сдружение Pontes Artis организира културни събития с цел
диалог между отделните изкуства, поколенията и различните общности. Работи върху идеята за създаването на културен
мост между гражданите с увреждания и останалите жители
на столицата.
„Пространството дава възможност да бъде използвано не
само в самата зала, където са
всички експонати, но и отвън.
Дори, когато галерията е затворена, ще може, преминаващите през „Ларгото” на София да
видят една голяма част“, каза
пред БНР Михаела Тодорова,
един от организаторите на изложбата от сдружение “Понте
артист“.
Те не са съвсем деца и понеже се занимават с арттерапия
в този център и е важно да се
знае, че тези творби, произведения, които са изложени, не са
като следствие на арттерапията, а са просто изблик на тяхното светоусещане и душевно
състояние, на размаха, който
те самите имат.”

Разработва се
синтезатор на
българската реч
за хора със зрителни
увреждания

Фонд „Социална закрила”
към Министерството на труда
и социалната политика подкрепи с 364 800 лв. проект за
„Разработване на синтезатор
на българска реч за нуждите
на хората със зрителни увреждания”. Проектът е на Сдружение „Съюз на слепите в България”. Общият му бюджет е 384
000 лв., а собственият принос
на Сдружението е в размер на
19 200 лв. Очаква се синтезаторът да бъде в помощ на над
4000 хора със зрителни увреждания в цяла България. Той е
реализиран с помощта на Института по информационни и
комуникационни технологии
при БАН.
Речевият синтезатор изговаря подаден към него текст с
компютърно генериран глас.
Използването му създава възможности за повишаване на
образованието и знанията на
хората със зрителни увреждания и насърчава тяхното социално включване и трудова
реализация. Последният българоговорящ синтезатор е създаден през 2004 г. и вече не отговаря на нивото на развитие
на технологиите в тази област.

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
с нов изпълнителен директор
Министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков
представи новия изпълнителен
директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) доц.
д-р Георги Йорданов* пред
национално представителните организации на и за хора с
увреждания. Основен фокус на
разговора бяха теми, свързани
с изпълнението на държавната
политика за правата на хората
с увреждания.
Участниците в срещата обсъдиха новия механизъм за финансиране и предоставяне на

помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания от НЗОК. Процесът по
прехвърлянето на дейността е
преминал безпроблемно и новите ред и условия са значително по-благоприятни, отбелязаха представителите на
национално представителните
организации. Тъй като процесът по предоставянето на изделията от НЗОК е изцяло електронизиран, е необходимо
хората в неравностойно положение да посетят единствено
експертна лекарска комисия и

* Доц. Йорданов е магистър по стоматология и по здравен мениджмънт.
От 23 декември 2021 г. до 16 март 2022 г. беше зам.-министър на здравеопазването. Народен представител от БСП в 44-то НС, а в периода 2014-2017
г. е бил изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив", от 2011 до 2014 г. - управител на МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив.

проекти за заетост на хора с увреждания
ще се финансират от АХУ с до 10 000 лв.

До 10 000 лв. могат да получат работодателите за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи
или нови работни места за хора
с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съобщиха от
МТСП. Същата сума ще се отпуска за предложения за прис-

пособяване на съществуващи
работни места и за оборудване
на нови работни места за хора
с намалена работоспособност.
Средствата се осигуряват от
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) по Националната програма за заетост на хората с увреждания. По нея са
предвидени и средства за квалификация и преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат
да получат до 1000 лв. за професионално обучение на един
служител с намалена работоспособност.

фирмата, предоставяща медицинските изделия. Реформата,
която правителството реализира в този мандат, бе оценена като положителна стъпка по
отношение на правата на хората с увреждания.
Участниците в срещата благодариха на министър Гьоков
за навременното стартиране
на програмите, изпълнявани от
АХУ през 2022 г. Това предотврати опасността настоящата
година да е нулева за този вид
дейност. Програмите на агенцията са насочени към подпомагането на специализирани
предприятия, кооперации и работодатели на хората с увреждания.
На срещата представителите
на неправителствения сектор
отбелязаха необходимостта
от актуализиране на действащите методики за финансиране на програми и проекти от
АХУ във връзка с намаляването на административната тежест и улесняване достъпа на
бенефициентите. След постигнат консенсус по темата, ръководството на АХУ се ангажира
с инициирането на съвместни
действия за подобряване условията за достъп до финансиране на организации и работодатели на хора с увреждания.
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"Бреница пее и танцува", 2022 първи зонален многожанров фестивал
Четири поредни Регионални многожанрови фестивали на хората с увреждания "Бреница пее и танцува" предхождат сегашното събитие. Последният бе
през 2019. Той винаги се организира в с. Бреница, община Кнежа. Основната
дейност за правилното му организиране и провеждане е на г-н Михал Кончарски, председател на СИБ в с. Бреница, членовете на неговата организация, Съюз
на инвалидите в България и с немаловажната финансова подкрепа на Община
Кнежа. Това е трибуна за изява на хората с увреждания от национален мащаб.
Традицията се спазва фестивалът да е на Спасов ден, когато е и съборът на селото. Радостното е, че от тази година фестивалът се възроди и разраства и предоставя нови, големи възможности. Той е една много по-мащабна сцена за изява на певческото и танцово изкуство и с увеличен брой участници. Допускат се
изяви освен на самодейни колективи на хора с увреждания, също така на членове от Клубове на пенсионерите, както и на самодейните колективи към народните читалища.

Румен Петков

П

ървият зонален многожанров фестивал на художествената
самодейност
"Бреница пее и танцува", 2022
се проведе на 18 юни 2022 г.
В 9 часа салонът на НЧ "Народно съзнание 1897" отвори
врати, за да посрещне за 5-а поредна година самодейни състави от няколко области.
Идеята бе сцената да е отново на обновения площад на селото, но поради променливото
време организаторите предпочетоха сградата на читалището.
Сцената бе украсена с транспарант с мотото на фестивала
"Бреница пее и танцува" и из-
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броени организаторите и спонсорите - Съюз на инвалидите в
България (СИБ), Община Кнежа, Кметство Бреница, Народно читалище "Народно съзнание 1897", Клуб на СИБ с.
Бреница.
33 групи изпълнители с над
320 участници дадоха живот на
културното събитие. Участниците и гостите бяха от с. Рибарица, Тетевен, с. Български
извор, Плевен, с. Горна Митрополия, с. Писарово, с. Долни
Луковит, Червен бряг, с. Горник, с. Сухаче, Лом, с. Борован,
Враца, Кула, Кнежа, с. Еница и
с. Бреница.
Фолклорните групи, индивидуалните изпълнители и танцовите състави премериха сили в

две категории и две възрастови групи.
Техните изпълнения бяха
оценявани от професионално
жури в състав доц. Маргарита Кръстева, фолклорист, Нов
български университет и семейство Валентин и Елка Недялкови. Той е преподавател
на гайда и кавал, а съпругата
му - народно пеене и солфеж в
Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", Плевен.
Наградният фонд включваше
15 комплекта медали (златни,
сребърни и бронзови), за лауреати три плакета, индивидуална
награда от кмета на общината,
индивидуална от кмета на село
Бреница и на всеки участник
грамота със сувенир и визитка
от Михал Кончарски. За децата
от Обединена детска градинаБреница, които откриха фестивала, имаше за подарък много
лакомства.
Гости на това културно събитие бяха г-н Георги Колев,
завеждащ "Организационна
дейност" при СИБ, г-н Илийчо Лачовски, кмет на Община Кнежа, г-н Лъчезар Желев,

кмет на с. Бреница, г-н Валери
Лачовски, народен представител, проф. Димитър Назърски,
ректор на "Университет по архитектура, строителство и геодезия", г-жа Анита Тараланска, председател на СИБ кв.
Църква, Перник (един от водещите организатори на многожанровия фестивал на хората с
увреждания в кв. Църква, Перник), народни представители.
При откриването поздравления към участниците и гостите отправиха г-н Георги Колев,
г-н Илийчо Лачовски, г-н Лъчезар Желев, г-н Валери Лачовски и Михаил Кончарски,
който посрещна гостите в началото с добре дошли.
"Поздравявам всички участници във фестивала, всички
бреничани по случай празника. Бъдете здрави и нека късметът и щастието са винаги с
Вас!" - поздрави аудиторията
г-н Лачовски.
"Щастлив съм да бъда заедно
с вас на Първия зонален многожанров фестивал на художествената самодейност „Бреница
пее и танцува”, приветствайки
участници и публика в тазгодишното му издание". Така обобщено звучаха повече от поздравленията на гостите при
откриването. Всеки пожелаваше на журито успех и безпристрастност в оценяването на
изпълненията.
Целта на форума е да се опазват, съхраняват и популяризират българските традиции от
поколение на поколение. Познавайки в дълбочина проблемите на хората с увреждания,
това бе изключителна изява на
силата и духа на тези хора.
Сегашното му издание може
може да се определи като пти-

цата Феникс в художествената самодейност, която разтваря криле от огнената жар на
жестоката пандемична обстановка.
Ентусиазмът и работата по
организацията за провеждането на този фестивал бяха огромни с оглед многото заявки
за участие. Това са фолклорни
певчески и танцови състави,
вокални групи за стари градски песни, поетично слово, индивидуални изпълнители и др.
Участниците бяха от няколко области, а желание за участие имаше от много колективи
от различните градове и села.
Факт е, че общините са с намален бюджет, което ограничава предоставянето на
финансови средства за транспорт.
В тази връзка е нужно да благодарим на кмета и ръководството на Община Кнежа за
вниманието и съпричастността към нас и проявата.
Тук е мястото да отдадем
нужното внимание за огромната, настойчива работа на
вече покойния г-н Иванчо Атанасов, председател на РО на
СИБ-Плевен, без чиято инициатива, помощ, разговори и организация това събитие нямаше да има своето начало през
2016 г.
Тъй като наградният фонд бе
много богат, е трудно да изброим наградените участници.
В нас остава удовлетворението, че цял ден "Бреница пя и
танцува" с ритмите на българските народни песни, с багрите на носиите, с усмивките и
желанието на хората да изявят
себе си!
Един ден - Празник за душата!!!

Няколко думи за Михал Кончарски, председател на СИБ в с.
Бреница, Община Кнежа, РО на
СИБ-Плевен.
Един благороден човек, който
дори и в условията на пандемия
намери сили, начини и мотивация
за работа. В името на пенсионерите и хората с увреждания той намираше начин да направи техния живот в тези условия по-смислен, да
не са в изолация, да не се чувстват
самотни и пренебрегвани.
Михал Кончарски, освен че работи за провеждане на фестивала,
осигурява един много пълноценен
живот на членовете на организацията. Всеки празник, национален, от
календара на хората с увреждания,
от народния календар и др. се отбелязва в клуба на организацията
с прочитане на подходяща информация, изнасяне на художествени
програми, песни, почерпки и др.
Той организира много екскурзии,
безплатни почивки или с минимално заплащане, гостувания на сродни колективи, обмяна на опит и др.
Дълги години Кончарски ръководи организацията на пенсионерите в селото. През 2012 г. намира
помещение и осигурява финансиране. По негова инициатива се
свиква Учредителен комитет и се
създава местната организация на
СИБ - самостоятелна единица към
плевенската Регионална организация. Наброява 80 членове, но е имало години, когато те са достигали до
120. Успешно работи с г-жа Анелия
Гачева, председател на РО на СИБ
Плевен.
Нека да пожелаем на Михал Кончарски много дълги години здраве, упорита работа за добруването на хората с увреждания, за да се
чувстват пълноценни и удовлетворени от живота.
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социална икономика

Бизнес с кауза
Европейски форум на социалната
и солидарна икономика
Смилянка Запрянова,
координатор Регион
Пловдив

О

т 20 до 23 юни 2022 г.
Пловдив бе домакин на
Десетия Европейски форум
на социалната и солидарна
икономика. Старт на събитието в Международния панаир
даде вицепрезидентът Илияна Йотова в присъствието на
г-н Георги Гьоков - министър
на труда и социалната политика в оставка, еврокомисаря
за работните места и социални права Никола Шмит и омбудсмана Диана Ковачева.
Над 100 различни социални предприятия, кооперации
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и НПО направиха изложения
на своите продукти и услуги.
Особено внимание бе отделено на пловдивското социално предприятие за изработка на сувенири, реализирано
с европейското финансиране от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. Щандът му се открояваше отдалече, защото бе пълен със символите на града
ни - чаши, керамични чинии,
българска бродерия върху покривки и платнени чанти за
пазаруване.
Събитието тази година бе
организирано от Националния съюз на ТПК в България
и МТСП.

Проведените дискусии бяха
изключително насочени за
бъдещото развитие на социалните предприятия, а международната конференция бе
на тема „Справедлива, адекватна и трансформираща социална икономика”.
Много от фирмите имаха
интересни имена - „Направено с любов”, „Неща с душа”
и „Кво - кво”. В огромната си
част стоките бяха ръчна изработка с вложена много мисъл
и старание.
Входът бе свободен, а палата 11 на Панаирното градче бе пълна с красоти на достъпни цени.

конференция

Пътеки за достъпен туризъм
на наследството
На 14 юли т.г. в Съюза на военноинвалидите в България се
проведе заключителната конференция на проекта "Пътеки
за достъпен туризъм на наследството" (Access2Heritage).
Георги Колев - ръководител
на Направление „ОМКД” в
СИБ, приветства гостите с "добре дошли" и отбеляза, че проектът е финансиран от Програмата за сътрудничество Interreg
VA "Гърция - България 2014 –
2020". Идеята е на Съюза на
инвалидите в България (СИБ)
и Конфедерацията на хората с
увреждания на Гърция.
Двете организации поддържат приятелски взаимоотношения вече повече от 10 години.
Проектът обхваща трансграничната зона на Гърция и България. От наша страна - Благоевград, Смолян, Кърджали и
Хасково.
В продължение на няколко
часа Валентина Кордова, експерт на СИБ за проекта и негов
изпълнител, заедно с колегата
й Цветелин Иванов, презентира програмата, целите, методологията и пр.
Стана ясно, че това е вторият проект, който се изпълнява
с Гърция.
На конференцията присъстваха и представители от Агенцията за местно икономическо
развитие, Разлог, които пред-

ставиха реални резултати от
дейността си във връзка с този
проект.
Валентина Кордова разясни,
че програмата, по която се реализира той, е на Европейската комисия. С нея тя се стреми да подпомогне иновациите
в трансграничните райони, да
подобри бизнес климата. Финансовият й ресурс е на стойност 130 млн. евро.
Програмата има за цел да повиши конкурентоспособноста
на малките и средни предприятия, да предизвика предприемаческия дух, да подпомогне растежа и пр. Опитва се да
подпомогне за съхраняването
и опазването на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
- И в тази точка - акцентира Кордова - е нашият проект
„Съхраняване, опазване, по-

пуляризиране и развитие на
природното културно наследство".
Истинското му име е "Пътеки
за достъпен туризъм". Организациите, които участват в него
от страна на Гърция, са Управляващият орган на Национален парк Родопи, Гърция, Регионален фонд за развитие на
Централна Македония, Община Волви, Национална конфедерация на хората с увреждания, Международен елински
университет. От страна на България – Съюзът на инвалидите
в България, Агенция за местно
икономическо развитие, Разлог, Сдружение Екосвят Родопи и Сдружение Регионален
младежки парламент – Кърджали.
Според Валентина Кордова "основната ни задача в този
проект бе туризъм, достъпен

Следва на стр. 10
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Продължение от стр. 9

за всички, както и да спомогнем за неговото развитие.
Това означава да бъдат създадени продукти и услуги, които
да се ползват от всички хора –
туристи, местни хора с увреждания, семейства с малки деца,
възрастни и пр."
- Най-вече да се преобърне мисленето - подчерта тя в този трансграничен район с
провеждането на много събития с цел да се насърчи бизнеса и местните общности да работят за развитието на нов вид
туризъм, достъпен за всички.
Според нейни данни "хората
с увреждания по света са 15%
от населението, а възрастните
хора – 20% от населението, което в перспектива до 2050 г. означава 40%."

Заключението й е, че "развитието на достъпен туризъм би
подпомогнало половината от
населението на света след 20
години".
- Трябва да признаем - допълни тя - че хората, които наймного биха се наслаждавали на
природата, са тези с увреждания, но за тях природата е недостъпна. Лошото е, че в България няма достатъчно такива
достъпни обекти.
Същевременно трансграничният район България - Гърция
има какво да предостави като
културно и природно богатство, ценни неща, които могат
да бъдат включени в туризма,
за да привлече към нашия район и туристите с увреждания
от Европа.

Преди и след ремонта в хижа "Яворов"

Инфо киоск – електронно
устройство с клавиатура за
слепи хора
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Лифт за инвалидни
колички

- В тази връзка се опитвахме
да съберем знания, проведохме
доста събития в района, разработихме различни документи,
за да подпомогнем развититието на достъпния туризъм,
експериментално направихме
достъпни обекти. Опитахме
се да привлечем общественото мнение към този проблем отбеляза още Валентина Кордова.
С присъстващите бе споделена и методологията на проекта – първата фаза е включвала проучване на достъпния
туризъм в европейските държави. Ето защо са направени 4
посещения – до Испания, Малта, Англия и Франция.
- По този начин - обясни презентаторът - се консолидира
визия какво трябва да се развие в трансграничния туризъм
у нас.
В следващия етап са били извършени строителни дейности
в обекти с културна стойност и
най-вече е била създадена мрежа за подпомагане на развитието на туризма в този район.
Какви са част от резултатите?
От Агенцията за местно икономическо развитие, Разлог,
изтъкнаха строително-ремонтни дейности в 9 обекта - сред
тях хижа "Яворов", параклисът
"Света Екатерина", "Писаната
църква", “Парапунова” и “Астинова” къщи, "Турска баня" и
„Римска баня“, с. Баня и пр.
Подобрена е достъпността
до хижа "Яворов", собственост
на Община Разлог, закупен е и
монтиран механичен лифт за
инвалидни колички, закупен е
и монтиран инфо киоск – електронно устройство с клавиаСледва на стр. 11

отчетни събрания

ОТЧЕТНОТО СЪБРАНИЕ на
СИБ, Самоков проектоплановете стават планове
за работа

"Писаната църква" - площадка
с декинг, монтирани 2 пейки,
поставени информационни табели с кратка информация на
Брайлово писмо

с. Баня - създадени са алеи с импрегниран декинг и са монтирани до самата „Турска баня“

тура за слепи хора и уай фай
оборудване. Също така са монтирани пътни знаци, табели и
направена маркировка.
В параклиса "Света Екатерина" е оформен паркинг от естествен камък и са монтирани
пътни знаци и табели.
"Писаната църква" - изцяло
е подобрен достъпа до обекта:
изградена е площадка с декинг,
монтирани 2 пейки, поставени
информационни табели с кратка информация на Брайлово
писмо, изработен и монтиран
макет на местността и църквите, обособено е парко място.
(Продължава
в следващия брой)

София Сотирова,
председател на СИБ, Самоков

И

тази година дойде времето, когато трябва да
прегледаме дейността ни, да
преценим къде сме, как сме и
как ще вървим напред.
Определената дата за годишното ни отчетно събрание
дойде. Предварително Управителният съвет се събрахме
и разпределихме работата по
подготовката му.
На първо място трябваше да
се извърши проверката на Контролно-ревизионната
комисия. В определения ден трите
представителки на КРК, заедно с председателката Иванка
Илкова, касиерът Василка
Чешмеджиева и председателят
София Сотирова започнахме
щателна проверка - двукратна
- на всички документи. Всичко
излезе точно, съставихме протокол и така първата ни задача
беше отхвърлена.
Бе изготвен проекто-финансов план за дейностите ни през
следващата година.
По-късно УС изслуша изготвения от председателката София Сотирова доклад за
дейността. Направените пред-

ложения бяха своевременно
допълнени.
Изготвен бе и проекто-план
за работата на СИБ Самоков
през следващата година. Гласувахме и поръчахме почерпка за
участниците в събранието.
В определения ден залата се
изпълни с наши членове. Председателят на УС откри събранието.
В началото почетохме с едноминутно мълчание нашите напуснали ни завинаги членове
през изминалата година.
Избрахме председател и протоколчик на събранието - Мария Крекманова и Невенка Кабранска.
След като събранието започна, бе приет дневният ред.
Изслушахме докладите, проектоплановете, започнаха изказванията. Един член на УС бе
гласувано да бъде освободен,
поради напускане на града ни.
За член бе предложена Нина
Карапанчева, която бе приета
единодушно.
Гласувахме проектоплановете да станат планове за работа.
Почти едновремено с края на
събранието ни донесоха и почерпката. Така приключи и това отчетно събрание на съюза.

Кураж |11

Съдействието и взаимопомощта
между членовете
на ДИ в район Красна поляна, София, са на първо място
Нина Иванова

О

тчетното събрание на
ДИ „Роза” - район „Кр.
поляна”, София, се състоя в условията на следепидемичния
период с прекъсване от близо
две години.
Въпреки сложната обстановка поради епидемията
COVID-19, през този период
членовете му не загубиха връзка и ръководството се стараеше
да поддържа живеца на общуването помежду им. Осъществяваха се срещи на открито с
маски и спазване на необходимата дистанция, но въпреки
това се отзоваваха повече от
50% от членовете.
Поради една или друга причина членският състав в сравнение с предходните години
значително намаля, ето защо
се взе решение да се приемат
нови членове. Въпреки затруднената комуникация успяхме
да поддържаме контакт с ръководството на район „Кр. поляна” в лицето на зам.-кмета
г-н Вушовски. За посрещането
на новата 2022 г. на всеки член
бяха отпуснати по 20 лв. за обогатяване на коледната трапеза.
Благодарим и ще продължаваме да поддържаме активна
връзка.
На събранието беше приета
и план-програма за дейност-
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та на дружеството през идната година.
През настоящата 2022 г. си
поставяме за задача да върнем
нормалния ритъм на дейност
на дружеството чрез ежеседмични сбирки с разглеждане
на теми от информационния,
здравословния и културно-художествения аспект, запознаване с бюлетините на СИБ,
информации от сп. „Кураж”,
честване на празници.
С организирането на екскурзии до забележителности
в страната ще се допринесе за
обогатяване на знанията и доброто настроение на нашите
членове.
Имаме огромно желание да
работим активно с театрите,
концертните зали, туристическите агенции, да участваме
в мероприятията на Съюза на
инвалидите в България и РО
„Св. София”, а с район „Кр. поляна” - за подобряване на обстановката в клуба.
Ръководството ще продължава да полага усилия за подобряване на комуникацията в търсене на нови спонсори в помощ
на своите членове.
Активно участие сме взимали
и пак ще бъдем действени в организираните мероприятия за
празници като Еньовден, Международния ден на хората с увреждания, Денят на народни-

те будители, Съединението на
Княжество България и Източна Румелия, обявяването на независимостта на България и др.
Празнуването на Великден,
Коледа и юбилейни дати на
членове на дружеството доставя истинско удоволствие на
всички членуващи.
Сътрудничеството
между
членовете ни е на високо ниво
- за цялостния и организиран живот в дружество с хора
с различни заболявания, възраст и интереси. Съдействието
и взаимопомощта между нас са
на първо място, за да се постигне добра атмосфера, сбирките
да се посещават с настроение и
желание да научим нещо ново,
да се радваме на приятелски отношения и да се чувстваме удовлетворени, че членуваме в ИД
„Роза”.
Финансовото състояние на
дружеството е много добро.
Членски внос се събира редовно и по правилата. Приходните и разходните документи се
отразяват прецизно в касовата
книга.
Наложи се избиране на нов касиер и наличните средства бяха
проверени на заседание на ръководството на дружеството, и
предадени на новоизбрания касиер с протокол.
И по традиция - завършихме
с приятно настроение, поздрав
ления и почерпка.

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ - Пловдив
80% от ръководствата и в
най-малките дружества
са с новоизбрани председатели

С

началото на отчетната
кампания - 7 април 2022
г. до нейното приключване - 16
юни 2022 г. започнаха и вълненията.
Защо ли? Защото 80% от ръководствата и в най-малките
дружества бяха с новоизбрани
председатели.
Отчетите са голямата отговорност, а и желанията на
всички са да се докажат, че са
достойни и можещи, за да дадат нова сила на облика на СИБ
като цяло.
Навсякъде събранията се откриха с едноминутно мълчание за отдаване на почит на починалите колеги.
След това се преминаваше по
приетия и утвърден дневен ред.

Със своите изказвания, членовете по места обсъдиха важни
въпроси за дейността си, даваха много и конструктивни
предложения за бъдещо подобряване на работата.
Присъстващите споделяха
както за успехите, така и за
проблемите си. Изказаха се
съмнения дали приетият бюджет ще удържи на растящата
инфлация и ще успеем ли да се
справим.
Единодушно във всички отчети се отразяваше мнението, че ограничителните мерки, наложени заради Ковид-19,
значително са намалили посещаемостта в клубовете. Независимо от това обаче са се
провеждали консултации по

телефона. Пролетното затопляне спомогна за значително
оживление и провеждане на
мероприятия.
Всички събрания бяха посетени от Регионалния координатор г-жа Запрянова и представителя на РКРК г-жа Милева.
Отчетното събрание на Регионалната организация бе
уважено от г-н Георги Колев
- ръководител на Направление „ОМКД” в СИБ, който, от
своя страна, поздрави делегатите и от името на председателя на СИБ г-н Красимир Коцев
отправи пожелания за здраве и
нов подход в бъдещата работа.
С изчерпването на дневния
ред общото събрание бе закрито.
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клубна дейност

отново заедно клубовете в регион Пловдив
възстановиха своята дейност

О

тмина времето на ограничение, болести и извънредно положение за всички клубове в страната.
Членовете ни отдавна бяха
закопнели за срещи, общуване
и поводи за празнуване.
Навсякъде в региона ни клубовете възстановиха своята
дейност след продължително
прекъсване.
Навсякъде поводът, който
ги събра, бе началото на Първа пролет и откриването на годишната отчетна кампания.
Пролетното затопляне оказа
значително оживление в провеждането на мероприятията. Сбирките отново станаха
средство за социални контакти
в общността със своите чествания на национални и религиозни празници, юбилеи и
рождени дни. Доброволните
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сътрудници - в лицето на председателите на общинските организации и дружества - спомагат за осъществяването на
дейностите.
Приключихме
отчетната
кампания в региона, по време
на която единодушно бе мнението в изказванията на членовете, че въпреки всичко те са
намирали начин за общуване
помежду си - по телефона или
чрез социални мрежи.
Така в Пловдив, Карлово и
Калояново са включени в общинските програми за „Топъл
обяд” хора от организациите.
Набелязани са и маршрутите
за екскурзии в страната и чужбина, като някои от тях вече се
осъществиха - Царевец, Велики Преслав, Дамасцена и Кръстова гора, а завръщането оттам
е много емоционално.

Представителите от Първомайските дружества в с. Градина, с. Дълбок извор и кв. „Дебър” очакваха с нетърпение
провеждането на тазгодишния
XV републикански фестивал
на хората с увреждания в гр.
Перник през юли. Подготвят се
и певческите групи от Сопот и
Карлово. Настроението винаги
се покачва в края на фестивалните дни - всички се прибират
по родните места с грамоти и
медали.
След всяко проведено мероприятие, лицата на присъстващите са озарени от задоволство, че предстоят дни, в които
ще можем да бъдем отново заедно.
Стр. 13 и 14 подготви
Смилянка Запрянова,
координатор
Регион Пловдив

придобивка

ДХУ
„Бриз-2014“,
Варна
откри новия си клуб

Н

а 9 юли се проведе едно
дългоочаквано събитие
за членовете на Дружеството
на хора с увреждания „Бриз2014”, Варна - официалното
откриване на новия им клуб.
Помещението се намира на
ул. „Генерал Скобелев” 8, партерен етаж. След ремонта помещението е адаптирано за
хора с двигателни увреждания, включително и такива на
колички.
То се оказа тясно, за да събере всички ентусиазирани хора,
които присъстваха на откриването. Домакини на събитието
бяха Марина Карапетян - председател на дружеството, Обретен Михов - зам.-председател,

Боряна Кацарова - член на УС
и Павлина Тодорова - доброволец към дружеството. За уютния, добре обзаведен и оборудван офис голяма помощ
оказаха и Христо Мисляков член на УС и Мариян Маринов, които, поради участие на
спортно събитие за хора с увреждания, пропуснаха откриването.
В задушевна атмосфера се
проведоха разговори по актуални теми, касаещи хората с
увреждания.
След официалната част всички се почерпиха с вкусните ястия, приготвени от прекрасните дами от дружеството и си
пожелаха много приятни по-

води за нови срещи.
Гости на събитието бяха
г-жа Таня Василева - директор на дирекция „Социални
дейности” в Община Варна,
г-жа Милена Димова - общински съветник и председател на
комисия „Социални дейности
и жилищна политика” в Общински съвет, Варна, проф.
д-р Лора Георгиева - преподавател в Медицински университет, Варна, както и г-жа Снежана Дянкова - председател на
УС на регионалната организация на Съюза на инвалидите в
България.
Да им пожелаем много нови
срещи и вълнуващи събития в
новия им дом!
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юбилей

Випуск 1972 г., гр. Долна баня, направиха подарък
за гимназията си по случай юбилея
Таня Стринска

Д

а, това са те, които след
50 години от последния
си ден в СУ „Неофит Рилски”,
отново на 24 май 2022 г. са в
любимото и незабравимо училище, в което са оставили найхубавите си ученически и младежки години.
Към добрите си спомени прибавяме и този ден, осъществен
благодарение на активната и
обичана досега от нас съученичка Светла Стоилова Джамбазова. Вдъхновена от идеята за другарска среща, заедно
с помощта на съучениците ни
проф. Костадин Кирилов Костов и Елена Николова Джамбазова, преподаватели в Софийския университет, успяха да
сбъднат мечтата на нашия любимец, пилот и художник Георги Ангелов Кръстев, който
живее в Чикаго и изпрати го-
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лям подарък на гимназията ни
- портретът на Неофит Рилски,
нарисуван от него.
Като бивша учителка на младата директорка госпожа Петя
Янева, я поздравявам за благородния ѝ жест на уважение
да посрещне ветераните от випуска ни и с чувство на благодарност да приеме портрета и
застане зад него за снимка с
представителната ни група.
Пожелавам ѝ да има много
подобни щастливи и радостни
мигове!
Благодарим за тържествения
обяд в заведението „Цветелина Палас”, където се чувствахме много щастливи.
Нямахме присъствие на наши
учители, но това не попречи да
си припомним случки и емоционални преживявания в учебни часове, извънкласни форми,

екскурзии, рождени и именни дни, новогодишни и други
празнувания.
Бяхме наистина като едни
весели деца след наздравици, приветствия и пожелания
за дълголетие. Показвахме си
ученически снимки от албумите, имаше стихове, смях, много
сълзи… Пяхме песни и за спомен се снимахме.
Благодарим на нашите учители, които с доказания си педагогически опит подготвиха
от нас добри преподаватели с
разнообразни специалности,
много лекари и медицински кадри, инженери, спортисти, шофьори и други професии, достойни за уважение.
Благодаря за организацията на това мило тържество и
нека има по-чести незабравими другарски срещи!

екскурзии

разходка в миналото
Смилянка Запрянова,
координатор Регион
Пловдив

О

бщинската организация
на СИБ от гр. Сопот проведе поредната си екскурзия на
25 и 26 юни с участието на 50
човека. Маршрутът бе избран
от Станко Лучев - зам.-председател на общинската организация в града и член на УС на РО.
Стегнатият график за посещение на музейните експозиции ни правеше изключително дисциплинирани и точни
за сборните пунктове.
Първият ден бе посветен на
Сливен - градът на Сините камъни, люлката на българската
индустрия и духовен център
на Възраждането. Автобусът
спря пред Националния музей на текстилната индустрия.
Посрещнати от любезните му
уреднички, започна и запознаването ни с експозицията. Специално място в нея бе отделено
на основателя на българската
текстилна индустрия Добри
Желязков. Проследихме нейното развитие в периода от
VII хилядолетие преди Христа до края на XIX в. Оказа се,
че това е първата научно-техническа експозиция в страната ни - проследява се развитието на предачната, тъкачната и
плетачна техника.
Следваше посещението на
къща-музей „Сливенски бит”,
която е построена около 1818 г.

от неизвестни тревненски майстори. Пресъздадената в нея
традиционна обстановка на занаятчийски дом постепенно ни
пренесе в следосвобожденския
бит и и наченките на връзките
ни с Европа.
В посещението ни на Регионалния исторически музей, построен през 1895 г. от ученик на
Кольо Фичето, ни бяха представени материали от археологически разкопки от града и областта му - праистория и тракийска
култура, увлекателно разказвана от уредничките му.
Музейната експозиция на къщата на войводата Хаджи Димитър и ханът на неговия баща
Хаджи Никола е един от 100те национални туристически
обекти на България.
Пресъздаденият интериор ни
показа 40-те години на XIX век
и ни запозна с подвига на четата от 1868 г. Отново изпитахме чувство на национална
гордост.

Вторият ден бе посветен на
експозициите в Котел и Жеравна - целта на вълшебната екскурзия.
Експозицията на котленската тъкан е в Галатанското училище, строено през 1869 г. и
единственото оцеляло от опустошителен пожар през 1894
г. Основно в него са показани
стари, популярни модели, създадени от котленските килимарки. Най-впечатляващи бяха
тъканите икони от самобитни
майсторки. Сбирката е единствена в страната ни и извежда
майсторството и делото им до
висоти, което ни кара да изпитваме национална гордост.
Съкровищницата на възрожденското време - Жеравна - ни
посрещна с обилен дъжд и обиколката бе осъществена от прозорците на автобуса. Възхищавахме се на външния облик на
жеравненските къщи - над 170
на брой, определени като па(Следва на стр. 18)
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водосвет

Георги Попов,
член на клуба

метници на културата, а 11 от
тях със статут на национално
значение.
По-мобилните колеги, въоръ
жени с чадъри и дъждобрани,
успяха да стигнат до родния
дом на Йордан Йовков, който
е превърнат в музей.
Независимо от умората, причинена ни от продължителното
ходене по малките и стръмни
калдъръмени улички, всички
се чувствахме обогатени от историята ни.
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Присъствието ми за първи
път с колектива на организацията ме вдъхнови за следващи участия. Имаше желания и
предложения за други маршрути. Инициативите им ме
накараха шеговито да променя названието на организацията в „Туристическа агенция СИБ“
Така завършиха тези два хубави дни, въпреки дъждовното време.

На 9 юли 2022 г. членовете
от Клуба на хората с увреждания, град Елхово, посетиха местността Дръстата край
село Лесово. Там се състоя
тържествения
водосвет,
който бе отслужен от отец
Николай Станчев за здраве
и благополучие на всички
присъстващи.
Раздаден бе курбан на гостите и последва тържествената част, която включваше
песни, хора и много веселба.
За нашето добро настроение се погрижиха гайда и
акордеон и танцов състав
„Веселие”.
Последва разходка до Лесовския язовир. Доволни и
разведрени от ежедневието
се прибрахме с усмивка на
лице.

из родопа планина

Н

ай-после дългоочакваната пролет настъпи. Не
чакаме покана и веднага плануваме еднодневна екскурзия
из Родопа планина.
Тръгваме рано сутринта. Посоката е Асеновград. Първата
ни спирка е Асенова крепост.
Повечето от нас са я посещавали някога, но тези места, свързани с историята ни, винаги събуждат трепет на гордост у нас.
Поръчваме си беседа - все пак
е друго, когато някой специалист ни върне във вековете на
историята ни.
Наоколо всичко е благоустроено с добре направени пътеки. Веднага групата се снима
за спомен. Изслушваме внимателно разказа на екскурзовода. Отправяме се към църквата, като там си правим снимки
отвън и вътре.
По-подвижните от нас се изкачваме до върха на крепостта със знамето, обикаляме да
видим и възобновения надпис
на цар Иван Асен II, обявявал
се като цар на българи, гърци
и други. Денят е прекрасен и

топъл. Наоколо всичко е потънало в свежа пролетна зеленина. Въобще, балсам за очите и
душата.
След кратка почивка се отправяме към следващата ни
спирка - Бачковския манастир.
Смирение и благодарност са
изписани по лицата ни. Бързаме да се помолим пред Чудотворната икона на Богородица, да запалим свещи. Всеки
с проблемите си и с надеждите си. Повечето остават за дълго в Светата обител. Една част
излизаме от нея и се отправяме към намиращия се наблизо Бачковски водопад. Пътят
до него е широк, горски път,
подходящ за ходене. Природата е прекрасна. Пищните широколистни гори, освен с хлад,
ни освежават с чудната зеленина, песента на птичките и
ромона на близката река. Не

след дълго достигаме и до пътеките, водещи до самия водопад. Пролет е и водата е изобилна. Правим си снимки,
които да ни напомнят за този
прекрасен ден из Родопа планина. Водопадът е изобилен, а
водата му се спуща в няколко ръкава. Разглеждаме го от
всички възможни посоки. Сякаш искаме да остане завинаги в съзнанието ни.
Като всяко красиво нещо
и това си има своя край. Потегляме надолу към автобуса. Една част от групата са се
възползвали от малките заведения пред манастира. Хапнали, освежили се добре и отпочинали, се отправяме към
автобуса.
Още един незабравим ден
от нашия живот, посветен на
историята ни, вярата в Бога и
прекрасната ни природа.
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тест ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И
ХРАНЕНЕ
сред членове от СИБ в Самоков

П

о телефона неочаквано
ме потърси д-р Василка
Алексиева от РЗИ, София-област, с предложение за среща
с нашите членове от Съюза на
инвалидите в Самоков. Веднага се съгласих. Уговорихме ден
и час, удобен и за двете страни. По електронната поща тя
ми изпрати предварително материали, с които ще ни запознава при гостуването, както и
тест за здравословно хранене
и живот. Веднага уведомих хората за събранието, размножих
тестовете и очаквах датата.
В деня на срещата посрещах
хората с молба да попълнят тестовете и ми ги предадат, преди
да пристигне д-р Алексиева.

В клуба влезе една свежа и
очарователна дама, която с непринуденото си поведение,
веднага предразположи хората. Така започна беседата. Бяхме чували за доста от нещата
или ни бяха известни, но винаги е добре да ни се припомнят
още веднъж.
След беседата д-р Алексива
ни представи материалите, които бе приготвила за всеки от
нас.
Последваха въпроси от различен характер, на които получихме изчерпателни отговори.
Направихме си и снимки. Гост
ни беше и представителката на
вестник „Приятел” в Самоков
г-жа Надка Вардарова.

Накрая благодарихме на д-р
Алексиева за гостуването и изнесената беседа, почерпихме с
бонбони Mersi, символично показвайки нашата благодарност.
След отчитане на резултатите от теста се оказа, че 20% от
тях са много добри, а 80% са
добри. Това е един добър резултат за информираността на
нашите членове относно здравословния начин на живот и
хранене, като, разбира се, има
какво още да се желае.
Така разнообразихме нашия
живот и през горещите летни
дни.
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