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Годишният абонамент за списание „Звук и светлина” на хартиен носител
(на плоскопечатен шрифт) ще бъде 8 (осем) лв., а на компакт диск - 10 (десет) лв.
Желателно е председателите на РО да организират колективно прослушване на
списанието за членовете, които не са абонати.
Най-късно до 18.12.2009 г. в НАСГБ трябва да бъдат изпратени всички заявки
за абонамент. Абонамент без заплащане на абонаментната такса, няма да се
прави.Таксата се внася в брой в касата на НАСГБ, гр. Пловдив. Може да бъде
преведена и на банковата сметка на Национална асоциация на сляпо-глухите в
България: Банка ДСК - АД, клон „Пълдин”, ул. „Петко Д. Петков” № 23, гр. Пловдив
IBAN: BG16STSA93000002615504; BIC: STSABGSF. Или да се изпрати с пощенски
запис на адрес:
Пощенска кутия № 29, пощ. код 4000, гр. Пловдив, за Злати Василев
Златев (пощенските разходи по изпращането на записа да са за сметка на
подателя).
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НЕ ПИШЕТЕ в никакъв случай адрес на „ул. „Весела” 30”, тъй като така
адресирани писма или записи се губят и не се получават при нас, а използвайте
единствено адреса на пощенска кутия № 29, пощенски код 4000.
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ЗАЯВКАТА, независимо дали се изпраща индивидуално от абоната, или с
писмо от председателя на регионалната организация на НАСГБ, трябва да
съдържа:
·
·
·
·
·
-

Трите имена на абоната;
Ако е от името на организация или институция - точното наименование на
организацията или институцията и името на служителя й, получаващ
списанието;
Точен адрес: район /квартал / жилищен комплекс; улица, №, блок, вход, етаж,
апартамент, ПОЩЕНСКИ КОД (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО), град / село.
Варианта (вариантите) на сп. „Звук и светлина”, за което се абонира:
на хартиен носител – колко екземпляра;
на компакт-диск – колко екземпляра;
Сумата, която заплаща абоната, калкулирана по съответните цени:
на хартиен носител: 8 лв.;
на компакт-диск: 10 лв.
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В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
Поредното заседание на УС на НАСГБ се проведе на 15 октомври в Пловдив,
на което бяха разгледани множество стоящи на дневен ред в работата на асоциацията въпроси. Председателят на асоциацията Димитър Парапанов запозна членовете на съвета с изпълнението на най-важните текущи задачи в периода от последното заседание от 8 септември т.г. – проведените срещи на председателите на
организациите на и за хора с увреждания, във връзка със субсидиите им за 2010 г.,
Конвенцията за правата на хората с увреждания и приетия меморандум, проведените регионални делегатски събрания в НАСГБ, както и участието си в Седмата
Европейска конференция на Международната организация за обучение, рехабилитация и предоставяне на услуги за хора със зрителни и слухови увреждания
„Дефблайнд Интернешънъл” и др.
Съветът прие окончателно отчета за дейността на асоциацията за периода
2005 – 2009 г и програмата за развитие на НАСГБ 2010 – 2013 г., както и някой изменения в Устава, които ще бъдат предложени за утвърждаване от Общото събрание
на НАСГБ .
Главната счетоводителка на асоциацията Нанка Георгиева докладва и съветът прие финансово-счетоводния отчет за деветмесечието на настоящата година.
Бяха приети и някой изменения и допълнения на |Наредбата за предоставяне
на помощни технически средства на членовете от асоциацията.
Светлозар Парапанов, координатор на НАСГБ, преводач и интерпретаторпридружител на Димитър Парапанов, информира присъстващите за провеждането
и участието на председателя на НАСГБ в Седмата Европейска конференция на
Международната организация за обучение, рехабилитация и предоставяне на услуги за хора със зрителни и слухови увреждания „Дефблайнд Интернешънъл”.
„З С”

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА
ЦЕЛЕНАСОЧЕНАТА И НЕУМОРНА ДЕЙНОСТ
Димитър Парапанов е избран за одитор на
Световната федерация на сляпо-глухите
На 27 октомври
т.г., на проведеното
в гр. Кампала, столицата на Уганда, в
Африка, Трето общо
събрание на Световната федерация на
сляпо-глухите, председателят на Националната асоциация
на сляпо-глухите в
България Димитър
Парапанов бе избран за одитор на федерацията. Безспорно поемането на този пост още повече ще укрепи и развие
авторитета и контактите на НАСГБ с на-

ционалните и международните
организации
на сляпо-глухите по
света.
На проведената от
22 до 25 октомври Девета световна конференция „Хелън Келър”,
г-н Парапанов представи
своя
доклад
„Борбата за признаването на специфичните
начини и средства за
общуване на лицата със сляпо-глухота
в България”, който бе посрещнат с интерес от участниците в конференцията от
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Норвегия, Русия, Финландия, Япония и
редица държави от Латинска Америка и
Африка.
Приоритети в бъдещата дейност на
НАСГБ е полагането на още по-големи
усилия пред българската държава относно ратифицирането и прилагането
на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания, което ще направи
незаконно и подсъдно всяко нарушение

на тези основни човешки права, включително и за хората със сляпо-глухота /право на свобода, на юридическа дееспособност на индивида, на достъп до
общуване, информация, мобилност, на
независим живот, на семейство, на образование и др./
Светлозар ПАРАПАНОВ –
координатор на НАСГБ

ТОВА Е ПРИЗНАНИЕ И УВАЖЕНИЕ
ПРЕДИ ВСИЧКО КЪМ НАСГБ
възможност да приложа шестгодишния си
опит като одитор на Европейския съюз на
сляпо-глухите, да се запозная с живота и
проблемите на сляпо-глухите от всички
континенти, а не само от Европа, с което
ще бъда полезен не само за Световната
федерация, но и за сляпо-глухите в България. Защото ще внедрявам опита в предоставянето на рехабилитационни и соци- Благодаря! Избирането ми за оди- ални услуги за хората с комбинирани зритор и на Световната федерация на сляпо- телни и слухови проблеми.
глухите приемам преди всичко като приз- Как, от висотата на новия си
нание и уважение към авторитета на На- пост, виждате бъдещото развитие на
ционалната асоциация на сляпо-глухите в делото на сляпо-глухотата у нас и по
България и нейните членове, а не само света?
към определена личност. В Световната
- Дълбоко съм убеден, че сляпофедерация членуват асоциации на сляпо- глухите в света и у нас все повече ще се
глухите с половинвековна история, като опознават, обменят опит, обединяват, разнорвежката асоциация и др., които имат ширяват и задълбочават сътрудничествонатрупан опит в защита правата на сляпо- то, за облекчаване тежката съдба на хора
глухите, където сляпо-глухотата е призна- с увредени зрение и слух, особено на тота като отделно увреждане и на тотално тално сляпо-глухите и с тежки зрителни и
сляпо-глухите и тези с тежки зрителни и слухови увреждания. В това отношение
слухови увреждания държавата предоста- все повече нарастват отговорностите пред
вя нужните им преводачески и интерпре- Световната федерация, Европейския сътаторски услуги. А НАСГБ, една от наско- юз и отделните национални асоциации на
ро създадените организации, се учи от сляпо-глухите за поставяне на проблемичуждия опит и води активна вътрешна и те на сляпо-глухите хора пред съответнимеждународна дейност.
те международни и държавни институции
- Според Вас, какви нови отговор- и постигане на все по-добри и адекватни
ности Ви поставя тази престижна длъж- условия за техния пълноценен живот, за
все по-реалното им адаптиране в общестност?
вото.
Аз самият ще отдавам, както и до
- Като одитор на Световната федерация на сляпо-глухите ще имам реална сега, всичките си сили за осъществяването на всичко това.
- Господин Парапанов, досега Вие
бяхте одитор на Европейския съюз на
сляпо-глухите. Ето обаче, че на Третото
общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите преди дни в Уганда бяхте избран и за неин одитор. Позволете ми да Ви честитя високата чест,
която СФСГ Ви оказа с този избор. Как
вие самия го приемате?
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ДО ДИМИТЪР ПАРАПАНОВПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ
Многоуважаеми г-н Парапанов,
От името на регионалната организация на НАСГБ в София изпращам най-сърдечни
поздрави по повод избирането Ви за одитор на Световната федерация на сляпо-глухите.
Това е едно признание с изключително висока стойност за Вашите многогодишни усилия
да създадете условия за достоен и осмислен живот на сляпо-глухите. В тези трудни дни,
изпълнени с много противоречия и тревоги, Вие сте един от малцината, които представя
България пред света по възможно най-добрия начин с чест, отговорност и компетентност. Пожелавам Ви крепко здраве, щастие и удовлетворение от претворяването в живота на Вашите благородни идеи за развитието на делото на сляпо-глухите в България и
света.
Георги ЧЕРНЕВ —
Председател на РО на НАСГБ - София

*******
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАСГБ
ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ОТ РО НА НАСГБ - ПЛОВДИВ
Многоуважаеми господин председател,
Изразяваме най-сърдечни поздрави по случай Вашето избиране за одитор на
Световната федерация на сляпо-глухите!
Желаем Ви крепко здраве и още дълги години да сте все така борбен, амбициозен и деен ръководител в поставената ни цел за благото на сляпо-глухите!
Гордеем се с Вашите постижения и успехи, както на местна почва, така и на
международно ниво, и сме щастливи да работим под крилото на Вашата подкрепа и защита!

С УВАЖЕНИЕ:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА РО НА НАСГБ –
ПЛОВДИВ
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КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ – НАДЕЖДА ЗА ПРОМЯНА НА ЖИВОТА
НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ.
От 22 – 27.10.2009 г., в гр. Кампала, Уганда се проведоха две мероприятия от изключителна важност за световното движение на сляпо-глухите: Деветата Световна конференция „Хелън Келър” и Третото Общо събрание на
Световната федерация на сляпо-глухите.

Малко история:
Първата световна конференция „Хелън Келър” е в Ню Йорк, през 1977 г.
Следващите се провеждат регулярно през 4 години: 1981 г. - Германия, 1985 г. Бахрейн, 1989 г. - Швеция, 1993 г. – Италия. На Шестата конференция през 1997
г. в Колумбия е бил създаден Инициативен комитет за учредяване на Световна
федерация на сляпо-глухите (СФСГ). Учредителното и Първо общо събрание на
СФСГ е през 2001 г. в Нова Зеландия, заедно със Седмата конференция. НАСГБ,
представлявана от председателя си Димитър Парапанов, тогава за първи път
участва на тези световни конференции и става съучредител и член на СФСГ.
За президент е избран г-н Стиг Олсон от Швеция, за генерален секретар – Лекс
Грандия от Дания.
Осмата конференция „Хелън Келър” и Второто общо събрание на СФСГ
се проведоха във Финландия. За Президент на СФСГ бе избран Лекс Грандия,
тъй като Стиг Олсън се оттегли по здравословни причини. През 2005 г. следните лица бяха избрани за членове на Изпълнителния съвет на СФСГ, които изпълняваха длъжностите през мандата 2005 г. – 2009 г.: Вицепрезидент - Соня
Маргарита Вилакрез – Еквадор. Генерален секретар: Андре ван Девентер - Южна
Африка. Ковчежник: Кристер Нилсон - Швеция. Регионални представители (те
представляват отделните континенти в СФСГ): Африка - Давид Шаба от Танзания; Азия - Сатоши Фукушима от Япония; Европа: Саня Тарцай от Хърватия;
Латинска Америка - Беатриз Валехо от Колумбия; Северна Америка: Джефри
Борман от САЩ; Тихоокеания: Айрън Макмин от Австралия. На Второто общо
събрание през 2005 г. бяха избрани трима члена на Комисията по изборите
(която да подготви изборите на Третото Общо Събрание на СФСГ през 2009 г.):
Ян Якеш от Чехия, Димитър Парапанов от България и Хосе Лонг от Перу.
Поради това, че е член на Комисията по изборите, СФСГ финансира пътуването и участието на Димитър Парапанов и на един интерпретаторпридружител – в случая Светлозар Парапанов.
С оглед организирането на изборите
и последващо оформяне на документацията и поради връзките на полетите, престоят ни в Уганда бе от 21-ви до 29-ти октомври включително. Това изискваше още от 20
октомври преди обед да тръгнем от летище София. Полетът до летище „Хийтроу” в
Лондон траеше три часа и после, след пет
часа престой в терминала, късно вечерта,
излетяхме за Уганда. Нощният полет продължи около 9 часа и сутринта бяхме вече
на международното летище Ентебе. Разби-
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ра се, попаднахме
в съвсем
различен
свят. От
България
тръгнахме
с хладно
време и
дъждове,
в Лондон
също бе дъждовно и студено, а в Уганда
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Република Уганда е държава в централната част на Източна Африка. На югоизток
граничи с езерото Виктория, на изток с Кения, на север със Судан, на запад с Демократична република Конго (Заир) и на югозапад
с Руанда и Танзания. Площта й е– 199 550 кв.
км.
Населението на Уганда е около 28 милиона, като едва около 2% е над 65-годишна
възраст за сметка на децата под 15 години,
на които се падат 51%.. Според ООН, темпът на покачване на населението в периода
2000 – 2005 г. е 3.24%, на фона на което се
очаква през 2015 г. жителите на страната
да достигнат около 40 милиона. Северните,
източните и западните региони се характеризират с по-малка гъстота в сравнение с
региона разположен по северния бряг на езерото Виктория.
Според Бюрото по въпросите на населението, 14% от хората живеят в градовете.
Населението на столицата Кампала през
2001 г. е било 1 154 000 души.
още в 7 ч. сутринта бе около 20 градуса.
Климатът там е екваториален, като температурите се движеха между 19 и 30 градуса, въздухът постоянно е много влажен поради изпаренията от езерото Виктория.
Следобед и през нощта почти винаги валеше, тъй като климатът навлизаше в дъждовния период от ноември до декември.
Два пъти по време на престоя ни имаше
много силни бури с почти ураганен вятър,
проливен дъжд и гръмотевици, но всичко
траеше не повече от половин час. След
дъжда отново ставаше слънчево и земята
изсъхваше много бързо.
В екваториална Африка и около големи водни басейни, както езерото Виктория,
комарите пренасят много заразни и смъртоносни болести. Престоят там изискваше
да вземем определени предпазни мерки –
направихме си ваксинация против жълта
треска, и приемахме ежедневно таблетки
против малария, които нашия норвежки
приятел Геир Йенсен любезно ни предостави напълно безплатно. Много странно е,
че в страна като България, член на Европейския съюз, таблетки против малария не
се продават и могат да се намерят само от
чужбина. Комарите са активни след залез

слънце, затова прозорците и вратите към
терасите, както и леглата, са снабдени с
мрежи против комари.
В деня на пристигането ни – 21 октом-

ври, между Уганда и България нямаше часова разлика, но у нас все още беше лятното часово време. На 25 октомври обаче
България премина в зимното часово време
– един час назад, а тук времето не се измени, тъй като в Уганда и в повечето африкански страни не се използва лятното часово време. Уганда е в зоната на Източноафриканското време, което е три часа понапред от Гринуич.
От летище Ентебе ни качиха на микробус на хотела. Пътят до столицата Кампала траеше около 1 час, като се движихме
почти непрекъснато през населени райони.
Дърветата в Уганда са предимно палмови,
а от широколистните видове основно се
среща акацията. Почти всички къщи са едноетажни, по-солидните са тухлени, но
имаше и от сглобяеми материали, дори бараки. Личеше, че жизнения стандарт на хората е нисък. Дълго време преминавахме
през различни предградия и квартали на
Кампала, всичките застроени почти хаотично между главните улици, предназначени
за моторни превозни средства. Помежду
тях нямаше тротоари, нито междинни улици, къщите стояха насред гола земя, хората се движеха сред локвите и калта. Покъсно, когато посещавахме училището за
глухи деца, отново щяхме да минем през
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кварталите на Кампала и навсякъде пейзажът е еднакъв – едноетажни, нагъсто накацали по полегатите хълмове къщурки. Хората обаче изглеждаха в повечето случаи
доволни и привикнали към живота, който
водят - суров, много близо до природата,
земята, селскостопанските растения и животни. Единствено центърът на столицата
е с градска архитектура и тротоари, многоетажни административни и хотелски сгради. Страната е била колония на Великобритания до 1962 г., затова официалният
език е английският, а движението по пътищата е от лявата страна, както в Обединеното Кралство.
Настаниха ни в държавния курорт

доха Учредително общо събрание на Африканската федерация на сляпо-глухите,
както и Годишно събрание на Латиноамериканската федерация на сляпо-глухите.
На 23-ти сутринта Деветата световна
конференция „Хелън Келър” бе официално
открита със слово на Президента на Република Уганда - Негово превъзходителство г-н Йовери Кагута Мусевени. Приветстваха ни и министърът на половете, труда и
социалното развитие г-н Габриел Опио,
председателят на Националната асоциация на сляпо-глухите в Уганда – г-жа Агнес
Абукито, както и г-н Лекс Грандия, президент на Световната федерация на сляпоглухите.
Тема
на
конференцията
бе:
„Конвенцията на ООН за правата на хората
с увреждания – промяна на живота на хората със сляпо-глухота. Как да използваме
Конвенцията като инструмент за спазване
правата на хората със сляпо-глухота”.
Същият ден бяха изнесени шест пленарни доклада. Първите два бяха от г-н
Лекс Грандия: „Приложение на Конвенцията, система и процедури на ООН” и „Какво
трябва да се промени в националното законодателство, за да се приложи Конвенцията, със специален фокус върху потребностите на хората със сляпо-глухота”. Г-н
Рику Виртанен от Финландия: „Какво е за„Спике” - Муньоньо, намиращ се в едно от коновият документ и как организациите на
предградията на Кампала, на брега на езе- гражданското общество да го използват в
рото Виктория. Курортът се състои от хо- кампании за правата на хората с увреждателски блокове, сгради с конферентни зали ния”. Г-н Джеймс Муанда – Национална ори ресторанти, много зеленина, паркове и ганизация на хората с физически увреждаградини. Ограден е с високи стени, като ния в Уганда: „След като страната е ративлизането и излизането става през конт- фицирала – какво следва?” Г-жа Франсис
ролно-пропускателни пунктове с въоръжена охрана. В първите дни на престоя ни в
същия курорт се проведе среща на върха
на президентите на държавите от Африканския съюз по въпросите на бежанците.
Тогава, освен охранителите, навсякъде в
курорта имаше военни с автоматично оръжие, а в главния хотел се влизаше само
след преминаване през магнитна врата и
скенер за багаж. Постоянно трябваше да
носим идентификационни баджове с имената и снимките си, за да имаме право да
се движим в комплекса.
На 21-ви и 22-ри октомври се прове-
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Кандиру, председател на Националната
асоциация на слепите в Уганда и Втори вицепрезидент на Световния съюз на слепи-

фичните начини и средства за общуване
на лицата със сляпо-глухота в България”,
изнесен в общо заседание заедно с г-жа
Надежда Голован от Русия: „Проблеми в
общуването на сляпо-глухи лица”. Докладите бяха изнесени при голям интерес и
пълна зала с представители на няколко
континента.
Останалите докладчици засегнаха темите, свързващи Конвенцията за правата
на хората с увреждания, с услугите на интерпретатори-придружители, лични асистенти и други лица за подкрепа, работа и
препитание, жените със сляпо-глухота,
достъп до информационни и комуникационни технологии, здравни грижи, образование, водещо до социално включване, признаване на сляпо-глухотата за уникално увреждане и признаване на потребностите на
хората със сляпо-глухота. Лекс Грандия се
спря на член 12 от Конвенцията, отнасящ
се към признаването на лицето пред закоте, и г-жа Дебора Иуте, Угандийска асоциа- на, юридическата дееспособност, достойнция на глухите, член на Борда на Светов- ство и цялостност на личността.
ната федерация на глухите: „Ролята на
На 25-ти октомври преди обед в плеалиансите на организациите на и за хора с нарно заседание се направи кратко обобувреждания на национално равнище в про- щение по всеки от изнесените доклади, с
цеса на приложение на Конвенцията”. Гоглед да се запознаят всички участници.
н Сатору Иори, Японска асоциация на сля- Изводите от доклада на Димитър Парапапо-глухите: „Лобирането за ратификация нов бяха поднесени от Геир Йенсен. След
на Конвенцията в страните, които все още обед посетихме училището за глухи в Камне са ратифицирали – ролята на гражданските организации и на организациите на и
за хора с увреждания”
Вечерта тържествено бе отбелязана
200 годишнината от рождението на Луи
Брайл. Лекс Грандия изнесе доклада си:
„54 години използване на брайл. Развитието на брайловото оборудване”. Тук той описа своя личен опит от използването на
брайловото писмо - от плочата и шилото,
през механичните брайлови пишещи машини, до брайловия дисплей, компютъра и
портативните брайлови устройства. Участниците можеха да се запознаят с такова
оборудване, демонстрирано в изложба.
Целият ден на 24-ти октомври бе пос- пала, в което имаше и малко отделение за
ветен на 11 семинарни заседания, в които сляпо-глухи деца. Вечерта се проведе
се изнесоха 13 доклада, в три сесии от по кратко заседание на Изпълнителния комитри и четири заседания едновременно. тет на Европейския съюз на сляпо-глухите,
Сред тези доклади бе и на Димитър Пара- в което се обсъдиха бъдещите взаимоотпанов: „Борбата за признаването на специ- ношения между ЕССГ и СФСГ, начините на
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финансиране чрез проекти, оповестено бе
официалното приемане на ЕССГ за член
на Европейския форум на хората с увреждания.
Третото Общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите се проведе
на 26-ти и 27-ми октомври. Тук комисията
по изборите влезна в същинската си роля.
Трябва да подчертаем, че голяма част от
работата на комисията бе подготвителна и

бе осъществена от Ян Якеш от Чехия, който предварително по имейл бе събрал номинациите за всички избираеми длъжности
и бе съставил процедурата за изборите.
Той не дойде в Уганда по здравословни
причини, тъй като не можеше да се подложи на необходимите ваксинации. В дните,
предхождащи събранието, Димитър Парапанов проведе няколко срещи с другия
член на комисията, г-н Хосе Лонг от Перу,
който призна, че няма достатъчно опит и
отстъпи водещата роля на Димитър Парапанов. Също така се уточни списъкът с номинациите, тоест бяха попитани лицата,
които са били номинирани (предложени) за
определен пост, дали приемат номинацията.
В първия ден от Общото събрание работата на комисията се състоеше в завършване на списъка за номинациите, при което пълномощниците от отделните национални членове имаха право да предлагат
нови лица. Приемаха се и откази на номи-
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нирани от номинациите им. След обяд Димитър Парапанов, с помощта със сътрудника на комисията по изборите Светлозар
Парапанов, обяви окончателния списък на
номинираните, номерирани с поредни номера до 26. Последваха докладите от
всички членове на Изпълнителния съвет и
двамата одитори за периода 2005 - 2009.
На 27-ми октомври се проведоха самите избори. Резултатите от изборите са
следните:
В
Изпълнителния
съвет: Президент: Лекс
Грандия от
Дания;
Вицепрезидент:
Соня Маргарита Вилакрез – Еквадор; Генерален
секретар:
Геир
Йенсен
–
Норвегия;
Ковчежник:
Кристер Нилсон, Швеция.
Регионални представители: Африка:
Езекиел Кумвенда, Малави; Азия: Сатоши
Фукушима, Япония; Европа: Саня Тарцай,
Хърватия; Латинска Америка: Алехандра
Гаранца, Аржентина; Северна Америка:
Джефри Борман, САЩ; Тихоокеания: Айрън Макмин, Австралия.
Двама одитори: Димитър Парапанов,
България и Агнес Абукито, Уганда.
Членове на Комисията по изборите
(която ще работи на следващото Общо
събрание): Рику Виртанен, Финландия; Давид Шаба, Танзания и Мириам Торес, Венецуела.
Следващите поред, 10-та Световна
конференция „Хелън Келър” и 4-то Общо
събрание на СФСГ, през 2013 г. ще бъдат
домакинствани от Япония.
Светлозар ПАРАПАНОВ
координатор на НАСГБ
Снимки: Авторът
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НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
До Г-н Георги Първанов Президент на Република България
До Г-н Бойко Борисов Министър – Председател на Република България
До Г-жа Цецка Цачева Председател на Народното Събрание
До Г-н Тотю Младенов Министър на труда и социалната политика
До Г-жа Йорданка Фандъкова Министър на образованието, младежта и науката
До- Г-н Симеон Дянков Министър на Финансите
До Д-р Божидар Нанев Министър на здравеопазването
До всички парламентарни групи в българския парламент.

МЕМОРАНДУМ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 2009
Бяха ни отнети редица изконни права, в резултат на което бяхме принудени да
проведем два Национални протеста - 2007 и 2008 г. Тази политика на Българското
Правителство потресе Европа. Ние, легитимните представители на хората с увреждания, настояваме за зачитане на нашите права и преодоляване на засилващото се ограничаване на възможностите ни за интеграция и достоен живот.
Убедени в своите възможности, ние, хората с увреждания, сме като всички останали граждани. След 3 годишно членство на България в ЕС крайно време е българските държавни и местни органи на власт да са разбрали, че съгласно Конституцията на
Р. България, Европейските директиви и Конвенцията на ООН, сме със специална защита. Проявата на отговорна, адекватна и комплексна държавна политика ще докаже,
че не само на думи, а и на дело е постигната позитивна промяна към хората с увреждания, като равноправни граждани на България.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания са подготвили искания към правителството на Република България за подобряване качеството
на живот на хората с увреждания и изваждането ни от позиция на бедност и изолация.
Именно хората с увреждания в България най-силно чувстват бездушието на законотворците и обществото. Именно хората с увреждания са най-бедните и най-зле живеещи
граждани. Именно те са обект на най-силна дискриминация - без работа, без адекватно лечение и с постоянно напомняне, че са ненужни и абсолютно нежелани.
Крайно време е да престане популисткото и пренебрежително отношение към нашите
справедливи искания. Не последваха действия и не получихме отговори на приетите от
НСИХУ към МС антикризисни мерки за подкрепа на хората с увреждания в условия на икономическа криза, като част от Правителствени мерки. Липсата на социален диалог доведе
до отнемане на права за хората с увреждания. Не получихме отговори на предложения и
протестни изявления за нередности, нерешени проблеми, по нормативни актове като ТЕЛК.
В нашата страна инвалидните пенсии си остават сред най-ниските, а в сравнение с европейските, са мизерно символични и без никаква перспектива да осигуряват дори физи-
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ческото оцеляване на хората с увреждания в тежката зима в период на криза. Хората с увреждания получават интеграционна добавка, която се превърна в подигравка за тях. Тя е
толкова нищожна – 9,75 лв., че е извън всякаква представа за компенсиране на увреждането
и интеграцията на хората с увреждания. Въпреки нашето искане да се въведе Европейския
критерий „Линия на бедността”, служещ за база при изчисляване на всички социални плащания, продължава да се използва терминът „Гарантиран минимален доход”.
С изключително бавни темпове се решава проблемът за достъпност на архитектурната
среда и транспорта, което възпрепятства процеса на интеграция в образованието и трудовата реализация на хората с увреждания.
Изхождайки от казаното, настояваме за разрешаване на следните проблеми:
1. Организацията на Обединените Нации през 2006 г. прие Международна конвенция за
опазване и насърчаване на правата и достойнството на хората с увреждания. Тя вече е ратифицирана от десетки държави в света. ОЧАКВАМЕ ясен отговор на въпроса - кога Българската държава ще ратифицира този документ и ще се съобразява с него.
2. Да се разработи механизъм за ежегодно актуализиране на ГМД, като критерия
„Гарантиран минимален доход” бъде заменен с европейския – „Линия на бедността”.
3. Да се усъвършенстват стандартите за социални услуги.
4. Да се актуализират социалните и инвалидните пенсии.
5. Размерът на интеграционната добавка да бъде 70% от минималната работна заплата .
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство и многото увреждания и заболявания, невключени до сега. Да не се
допуска лишаване на хората с увреждания от медицински изделия (помощни средства) под
предлог за корупционни практики и недостиг на ресурс, вследствие на икономическата криза. Да бъдат предоставяни нови позиции и съвременни медицински изделия и помощни технически средства за децата с увреждания.
8. Децата с увреждания да получават медицински изделия, защото сегашната ситуация
на отказ за такива е срам за една наричаща се европейска държава.
9. Да не се допуска отнемане на облекчения за хората с увреждания.
10. Да се промени статутът на Агенцията за хората с увреждания в държавна агенция.
11. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството.
12. Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща медицинската експертиза (ТЕЛК), при разработването на която да се включат Национално представителните организации на и за хора с увреждания.
13. Изработване и приемане на програма за държавна защита на Специализираните
предприятия и кооперации за хора с увреждания. Категорично настояваме в Антикризисната
програма на правителството като елемент да бъдат приложени в най-кратки срокове приетите от Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания към Министерски Съвет
на 13.08.2009 г. Антикризисни мерки за спасяване на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
14. Настояваме за предоставяне на средствата от ЕСФ за социалните партньори, каквито
са Национално представителните организации на и за хора с увреждания. Чрез този ресурс
ще се осъществи реална промяна на дискриминационния статут на хората с увреждания.
Ще се създадат условия за преодоляване на дълготрайната безработица. Такива средства
вече бяха отпуснати за Национално представителните работодателски и синдикални организации. Ако тези средства от ЕСФ не бъдат отпуснати, това ще бъде реална дискриминация
на хората с увреждания.
Исканите решения са за повишаване качеството на живот на хората с увреждания. Някои от мерките ще компенсират последиците от финасово-икономическата криза. Все още сред хората с увреждания процентът на безработицата е драстично висок

10

C!,%!,2å2,
– над 90 %. Този висок процент от хора с увреждания в процеса на дългосрочна безработица, живеейки в ниво на висока бедност, зависими от системата на социално подпомагане, ниското ниво на конкурентна и адаптивна квалификация, са факторите за
високата степен на риск от социално изключване на хората с увреждания. Изброените
сфери трябва да бъдат приоритети. Ние, хората с увреждания, сме като всички останали, със своите възможности, образование, симпатии и антипатии и ако държавата
реши тези няколко основни проблема, ще ни даде възможности за равнопоставеност
и използване на нашия потенциал. Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.
Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови действия в цялата страна в това число и протестни, ако отново не бъде зачетена нашата
гражданска позиция.
Д-р Диана Инджова, Ph.D.
Ръководител на Националния Съвет за Интеграция на Хората с Увреждания към Министерски Съвет от страна на гражданските организации – най-висшата гражданска институционална структура в Република България
в Социална Сфера, 16 организации Председател, Глобално Движение на Хората
с Увреждания – Ню Йорк
Председател, Център за Психологически Изследвания
Председател на Координационен Съвет
(Форум) на Конгрес на Европейският Модел
на Гражданската - Парламентарна и Държавна Представителност - Власт
Съюз на слепите в България Председател Васил Долапчиев;
Съюз на глухите в България Председател Васил Панев;
Съюз на военноинвалидите и
военнопострадалите Председател Петър Велчев;
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения Председател Мария Недялкова;
Национален център за социална
рехабилитация Председател Пламен Захариев;
Асоциация “Национален съюз на кооперациите на инвалидите и Национална федерация
на работодателите на инвалидите и Съюз на
военноинвалидните кооперации в България”
- Председател Маринела Ангелова;

на инвалидите
- Председател Елка Тодорова
Национален съюз на трудово- производителните кооперации Председател Стилиян Баласополов;
Национална потребителна кооперация на
слепите в България Председател Михаил Кърлин;
Национална асоциация на сляпо-глухите в
България Председател Димитър Парапанов;
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение Председател Лазар Живанкин;
Асоциация на родителите на деца с увреден
слух Председател Мария Кръстева;
Комисия по интеграция на хората
с увреждания Изпълнителен директор Васко Кузев;
Асоциация на родители на деца с епилепсия
- Председател Веска Събева;
Българска Асоциация за невро-мускулни заболявания—Председател Виолета Антонова
Съюз на инвалидите в България Председател Красимир Коцев;
Българска асоциация “Диабет” Представител Димитър Богданов

Национална федерация на работодателите
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СПОРТИСТИТЕ РАЗГЛЕДАХА СВОЯТА ДЕЙНОСТ
УС на Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България
проведе заседание на 15 октомври. Бяха
разгледани и се взеха решения главно
по три въпроса – отчет за дейността на
федерацията , проектоплана за следващата година и насрочване на Общото
събрание на НСФСГБ.

проблемът с лицензирането на федерацията. Изказана бе надеждата, че новото ръководство на спортното министерство ще
прояви нужното разбиране и ще съдейства
за решаването на този жизнено важен за
членовете на асоциацията казус.

Приемането на проектопланът за догодина доведе и до дебати в управителния
По първа точка от дневния ред пред- съвет, относно условията за провеждането
седателят на федерацията Димитър Пара- на бъдещите спортни мероприятия. Отчепанов запозна членовете на съвета с из- тено бе, че трудното им финансиране навършената работа през изминалия период лага търсенето на съдействие от големите
и постигнатите резултати на Първия евро- градски организации, респективно съответпейски празник на специфичните възмож- ните общини, за поемане на част от този
ности на сляпо-глухите - Варна-2008. Той нелек товар. Което означава леката атлеизказа благодарност към организаторите тика, шахматът и канадската борба да се
на този грандиозен форум, на Община обособят в самостоятелни състезания, коиВарна в лицето на кмета Кирил Йорданов и то да са в различни градове.
не на последно място на председателите
Накрая Управителният съвет реши
на спортните клубове – „Марица” – ПловОбщото събрание на НСФСГБ да се проведив, „Вихър” – Варна, „Устрем” – Добрич – де на 28 ноември в Пловдив.
за доброто им представяне и за целенасоКирил ДАМЯНОВ –
чените им усилия, допринесли за високото
член на НСФСГБ
спортно майсторство по време на първенси председател
твото.
на ОСКСГ „Марица” - Пловдив
Отново на преден план изпъкна

*****************
В РО-Пловдив:

ОТЧЕТОХМЕ ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД
На 6-ти ноември в Клуба на инвалида
се проведе отчетно-изборното събрание на
регионална организация на сляпо-глухите
в Пловдив.
Денят беше хубав и слънчев, в синхрон с настроението на членовете. Докато се събираха, решихме да проведем традиционното за този празник състезание с бял бастун. Участниците се запознаха с маршрута. Комисията, която беше в
състав от младите ни специалисти Деян,
Ваня и Ани следяха за правилната техника
на ползване на белия бастун и чувството
за ориентиране на участниците.

само мъже, понеже нямаме участнички жени. Жените, не зная дали от суетност или
липса на навик, не прибягват до услугите
на белия бастун, макар да е крайно необходимо и да няма нищо срамно в това.

След проведеното състезание се
събрахме в залата и пристъпихме към
дневния ред на събранието. Председателят на НАСГБ Димитър Парапанов бе избран за председател. На сътрудника Динка
Колева се даде думата да прочете констативния протокол, доклада за изминалите
четири години и план-програмата за предсЗа първа година не засичахме време тоящия четиригодишен период.
и нашите участници имаха възможност да
След приемане на документите и препроявят способностите си. Със съжаление
ще отбележа за кой ли път, че участваха ди да се премине към избор на ново ръко-
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водство, председателя на РО - Пловдив
Снежанка Кирчева връчи поздравителен
адрес на Димитър Парапанов по случай
избирането му за одитор на Световната
федерация на сляпо-глухите и излезе с
предложение от името на цялата пловдивска организацията към предстоящото Общо изборно събрание, за председател на
НАСГБ отново да бъде избран г-н Парапанов. Предложението беше прието единодушно с гласуване и се прикачи към протокола на събранието.

място - Кирил Дамянов, 2 - Никола Дичев, 3
- Никола Стоянов. Участниците бяха приканени да посетят нашия рехабилитационен
център за научаване на правилна техника
на ползване на бял бастун, тъй като синхронът – бастун-крака, бе слабото място на
всички участници. Накрая Димитър Парапанов поднесе награди и медали на отличилите се пловдивчани в Националния
празник през август месец в Пловдив.

След закриване на събранието се раздадоха сандвичи и се разискваше въпроса
Пристъпихме към избиране на ръко- за картите на градския транспорт в града.
водство от пет члена. Досегашният предсе- Решихме, че ако не бъдат запазени правадател Снежанка Кирчева беше преизбрана та на инвалидите, както е било досега, ще
и в регионалния съвет се включиха четири- излезем на протест. Дано Община Пловдив
ма нови членове – Димитър Стоянов, Тотка вземе разумно решение и не се стигне до
Златанова, Илия Кърджанов и Злати Зла- такива мерки.
тев. След избора комисията награди с паСнежана КИРИЛОВА
рични награди класиралите се на първите
места в състезанието с белия бастун: 1

*******
ОТНЕСОХМЕ ЧАСТИЦА ОТ СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ДУХ…
От 2 години канадската борба намира все повече привърженици сред членовете на Обединения
спортен клуб на сляпо-глухите „Марица” в Пловдив.
Освен в първенствата на асоциацията, миналата година участвахме и в националния турнир за инвалиди в
Горна Оряховица, където спечелихме второ, трето и
две осми места. А успешното ни представяне тази година на Седмото национално първенство на сляпоглухите в Пловдив, със завоюваните 3 златни, 5 сребърни и 5 бронзови медала, ни вдъхна увереност, че
можем да се представяме успешно и на по-мащабни
прояви.
Последното за годината състезание по канадска борба бе на 17 октомври
в с. Салановци, близо до
Козлодуй. Участието ни стана възможно благодарение
на благосклонното отношение на Община Пловдив в
лицето на г-жа Стоянова,
завеждаща спортния отдел,
която откликна на молбата
ми за нужната финансова
подкрепа.

На 16 октомври четирима мъже и пет жени отпътувахме с влак до Враца,
откъдето на другата сутрин
наетият за целта автобус ни
взе от хотела на път към
Салановци. Посрещна ни
Любо, организаторът на
състезанието. Всеки, който
е присъствал на подобни
прояви, не може да не ги
помни дълго. На тях цари
истинско приятелство и то-

ва, че си инвалид, няма никакво значение. Така бе и в
Салановци. Да те приемат
като равен и да ти засвидетелстват уважение за това,
че, въпреки физическия си
недъг, си намерил сили да
участваш, е невероятно изживяване. Шегите и закачките са неизменен спътник
на спортната битка. Обичайно явление е победител
и победен да напускат подиума прегърнати.
Първи в състезанието преминаха юношите, които
бяха
и
наймногобройната група от
участниците. След това
дойде ред и на хората с увреждания, сред които се открояваха и оранжевите екипи на състезателите от нашия спортен клуб „Марица”.
Заредиха се едни след други победи и загуби. Първо
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бяха мъжете, след това –
дамите. Наблюдавайки тяхната борба, човек разбира
защо участието им се определя като „черешката на
тортата”. Състезават се с
такава жар, с толкова много
стръв и желание за победа,
че мъжете чак им завиждат
за това. Пловдивчанки отстъпиха само първото място
на горнооряховското откритие на Марин Пейчев – Мария-Луиза.

Тук имахме възможността да се срещнем с такива изявени състезатели в
канадската борба, европейски призьори, като Марин Пейчев, Захари Стоянов и Георги Киряков. Кон-

тактите с тях те правят поборбен, по-отговорен и загубите не са болезнени, а
ти дават възможността само да извлечеш полза.

От Салановци си тръгнахме общо с едно второ,
две трети, три четвърти, три пети и три шести места.
По-важно за нас обаче бе частицата от духа на голямата игра, която носехме със себе си по пътя към
Пловдив.

Кирил ДАМЯНОВ

*******
ПРЕДСТАВИХМЕ СЕ ДОСТОЙНО
В СПОРТНАТА НАДПРЕВАРА
В топлия и слънчев
ден на 21-ви октомври ръководството на ССБ Пловдив събра своите
членове на гребната база
за провеждане на поредните състезания, които са
традиция в нашите среди.
Това е, така да се каже,
най-чистото и зелено място в града, със своя огромен парк със стадиони,
тенис кортове, зоологическа градина, гребен канал и много заведения,
алеи за разходка и колоездене, пейки за отдих и
необятна зеленина навсякъде, където се чувстваш
свързан с природата, дишаш въздух различен от
ежедневните газове и далеч от шумното градско
напрежение.
Още час преди обявеното време хората започнаха да се събират на раздумка, да се видят и споделят
преживявания през времето, когато не са се срещали.
В синхрон с прекрасния октомврийски ден бе и наст-

14

роението. Всеки се настройваше за предстоящата надпревара и се надяваше за
постижения в челните места. От представянето на
незрящите
безпогрешно
пролича кой е подържал
своята спортна форма през
годината. Журито бе безукорно, и нямаше как да е
другояче, понеже това бяха
преподавателките по мобилност от НЦРС – Валя и
Галя, които всеки познава и
тяхната школа е отлична.
Ще отбележа, че всеки, извоювал предно място в класирането, е бил клиент на
НЦРС.
В състезанието по
ориентиране и правилна
техника на използване на
бял бастун се включиха и
членове от НАСГБ. Със съжаление ще споделя, че
при жените участваха само
три наши състезателки. Това още веднъж потвърди
положението, че жените,
най-вероятно от глупава суетност, избягват да използват помощта на белия бас-

тун, макар че е необходимост и се налага в този динамичен свят.
От нашите състезателки второ място извоюва
Снежанка Кирчева, а от мъжете първо място зае Христо Христов, второ място –
Никола Стоянов и трето –
Иван Марински.
В спортните дисциплини също се представихме
достойно. На скок с въженце при жените първо място
зае Тотка Златанова, второ
– Хасмик Варданян и трето
– Ася Бурова. При мъжете
втори е Никола Стоянов.
При вдигане на гири при жените второ място зае Димка
Дамянова, а при мъжете
първи е Христо Христов.
Призьорите в отделните дисциплини получиха парични награди, подсигурени
от НЦРС-Пловдив и след
тържественото им връчване
последва почерпка със сандвичи и бира или кола по
желание, подсигурени от
Велик Атанасов.
И преди да завърша,

ще се върна на мисълта си,
че пролича кои са подържали спортна форма през годината. С радост искам да
отбележа, че това са членовете на НАСГБ, които редовно тренират в Клуба на
инвалида на спортните уреди, а през лятото се готвят

особено старателно, тъй че винаги се включват и се
като има традиция всяка представят отлично. Дергодина да се провеждат на- зайте мили колеги.
ционални първенства по
спорт, шах и художествена
Снежанка КИРЧЕВА –
самодейност.
председател на РО на
Приветствам наградеНАСГБ в Пловдив
ните от страниците на това
списание и им благодаря,

*****************
В РО-София:

…И УЗРЕЛИ ДЮЛИ…
И узрели дюли от крайпътните дървета си набраха участниците в излета по
южните склонове на Люлин планина, организиран от организацията на сляпо-глухите
в столицата. Беше 10 октомври, един от

и сега, той е едно прекрасно място за духовно извисяване.
След приятната почивка в сянката на
дъбовете, излетниците продължиха към
великолепния парк около хотел „Владая”,
който в продължение на шест десетилетия
е бил най-предпочитаният санаториум за
туберкулозно болни. По време на краткия
отдих на терасата пред хотел-ресторанта
вкусът на кафето беше много по-приятен,
поради изключително чистия въздух.
Когато групата се отправи към София, някои възкликнаха: „Каква красота!”
Наистина, като в една прекрасна картина
се преливаха жълти, кафяви, червени и зелени цветове от различните видове дървета – секвоя, мура, сребрист бор, орех и
още много, много други, засадени в този
парк специално заради санаториума. А
уханието на набраните дюли дълго ще напомня на участниците в излета за този толкова хубав и незабравим ден.

последните топли есенни дни. На поканата
за превъзмогване на сивото делнично
вегетиране се отзоваха Недялка Русева, Зоя Петкова, Симеон Зарев, Андрей Аврамов, Ивайло Петков и доста
други членове на организацията.

Георги ЧЕРНЕВ

Осемкилометровият преход започна от софийския квартал Владая.
Първата спирка беше манастирът
Света преподобна Петка Българска”,
известен още като Владайския манастир. Построен е през десети век и макар неведнъж да е бил разрушаван,
той отново е съграждан от родолюбиви българи. Както през вековете, така
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В РО-Добрич:

„ИЗКУСТВОТО ЗА ЕДИН КРАСИВ ЖИВОТ”
Нетрадиционно отбелязахме тази
година 15 октомври – Деня на белия бастун, в нашата регионална организация. Изнесохме голям концерт в общинския младежки център „Захари Стоянов” под надслов: „Изкуството за един красив живот”. На
концерта присъстваха и приятели от други
НПО за хора с увреждания, пенсионерски
клубове, от Дома за стари хора в града,
служители на общината, ЦСРИ, ДСП.
Участие в инициативата взеха групата за стари градски песни „Антица”, Калинка Ковачева, Светла Маринова и Ваня Петкова с изпълнението си на музикалнопоетичната композиция „Сърцето на Добруджа” и свои авторски стихове. В програмата с поздрави се включиха Снежана Кирилова от читалище „Йордан Йовков”,

Момчил Кондов от ОУ „Христо Ботев” и 4годишната Симона Славчева. Малката изпълнителка просълзи публиката с прекрасното си изпълнение на стихотворението
„Питат ли ме дей зората”. По случай празника получихме и много поздравителни адреси – от председателя на НАСГБ Димитър Парапанов, от Детелина Николова –
кмет на Община Добрич, от Олег Темелков
– председател на Областния съюз на инвалидите и др.
За сетен път доказахме, че ние, хората с увреждания, сме със силен дух, с
непресъхващи амбиции и безспорни таланти, че неизменно се стремим към изкуството, което краси този живот.

Калинка КОВАЧЕВА

*****************
В РО-Шумен:

ОТПРАЗНУВАХМЕ ПОДОБАВАЩО ДЕНЯ НА БЕЛИЯ БАСТУН
Денят на белия бастун нашата организация отбеляза на 15 октомври съвместно с приятелите ни от съюза на слепите.
Тържеството започна с интересната и подробна беседа на председателката на ТСО
на слепите г-жа Химирска. Проведе се и
викторина с малки награди, свързана с използването на белия бастун от незрящите.
На 17 същия месец пък членовете на
РО на сляпо-глухите отбелязахме същия
празник
самостоятелно
в
читалище
„Напредък”. Открихме тържеството с изпълнения на група „Еделвайс”. С голямо
внимание присъстващите разгледаха подготвената кулинарна изложба от 12 жени
от организацията, вложили своите умения
и фантазия в най-разнообразни соленки,
сладки и различни други вкусотии. Всички
те бяха оценени и авторите им наградени
за положените старания, а самите експонати послужиха за почерпка на хората. Сътрудничката на организацията Върбинка
Стайкова запозна членовете с очерка „ Луи
Брайл – непознатият благодетел”. Проведохме събеседване с присъстващите по
темата, в което, освен сляпо-глухите, се
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включиха и гости от ТСО на слепите и рехабилитационния център в града.
На много добро ниво премина и викторината, посветена на Луи Брайл. Това ни
позволи да излъчим представител за Националната викторина, която ще се проведе
през декември в Пловдив. На следващия
ден се включихме в организирания излет
от ТСО на слепите в града до парк
„Кьошковете”. Топлото слънце и есенните
багри на дърветата галеха душите и сетивата ни. Вдишвахме свежия и прохладен
въздух с пълни гърди. Разгледахме намиращият се тук зоокът с многобройни интересни животни, някои от които са тук от
скоро. Седнахме в обновената красива
част на парка. Използвахме случая да запознаем присъстващите, които не бяха никак малко, с Меморандума на Национално
представените организации на и за хора с
увреждания в България, след което беседвахме по темата. Почерпихме се с чай и
кафе в ресторант „Боровец” и се прибрахме доволни и щастливи по домовете си.
Цвятко НАЙДЕНОВ

НЕ СЕ ОТКАЗВАМ ЛЕСНО
ОТ
ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ
Защо не си хващам от Пловдив удобния обеден влак, а ще пътувам с вечерния
ли? Много просто – мъжът и синовете ми
през деня са заети и могат да ме посрещнат само
вечер,
а
аз, за съжаление,
сама
не
мога да се
оправя.
Пелената
пред очите
ми става
все
поплътна и
сега мога
да разчитам на очите си само
дотолкова,
да разбера
откъде идва светлина и откъде е тъмно. Не върши работа за ориентация в непозната среда. Иначе в Перник си
се оправям. Там познавам всяка педя и
във всеки момент знам къде се намирам и
накъде трябва да поема. Лошото е само с
уличните ремонти, за които никой не те
предупреждава. Понякога става така, минал си сутринта, всичко наред, а след известно време, като се връщаш, улицата
разкопана, нахвърляни строителни материали и ти попадаш в критична ситуация,
която е не само объркваща, но и крие
опасности.
Разбира се, разчитам и на хората, в
града ме познават и винаги са били много
отзивчиви, когато трябва нещо да ми помогнат. Но и тук не винаги всичко е наред.
Чакам, например, на спирка. Долавям че
идва автобус и питам околните кой номер

е. Хората, разбира се, ми отговарят, но
докато успея да им кажа да говорят повисоко, защото, освен че не виждам, но и
недочувам, те вече са се качили в рейса и
аз си оставам в неведение.
Всъщност
това са добре известни
неволи
на
всички хора
с комбинирани
зрителни и слухови увреждания.
Казвам
се Соня Захариева и,
макар и да
не съм родена
там,
съм израснала в Перник, така, че се считам за перничанка. Неволите със здравето ми започнаха, когато
бях само на три години. От тогава не чувам, което е следствие, както толкова често се случва, от лечение със стрептомицин. А от първи клас съм със слухов апарат, защото имам загуба и на двете уши
от 60 децибела. Така, че в този период,
между три годишната си възраст и началото на училище, всъщност не можех да
възприемам нови думи и разчитах на това,
което вече бях научила. Обогатих речника
си едва когато започнах да чета. Много ми
помагаха и родителите ми, които в началните класове положиха много усилия да
се уча правилно да говоря, аз също полагах старание. За мен важното бе да осмисля думата и да я произнасям, както я виждах написана, а не както я чувах, понеже
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не можех да разчитам на слуха си.
За училище, какво да разказвам. Бях
в обикновено училище и ясно е, че ми бяха нужни значително повече усилия от
колкото на другите деца. Не можех да разчитам на слуха си, когато учителите преподаваха новия урок и затова полагах огромни усилия над учебниците вкъщи. В
края на краищата трудът ми се възнаграждаваше и успешно завърших гимназия в
Перник. А година след завършването вече
бях и студентка във ВИАЗ, специалност
промишлено и гражданско строителство.
Завърших и добих статута на строителен
инженер. Защо учих точно това? Бях си го
решила още от 7 клас, защото повече ми
се отдаваха точните науки, пък и тук повече се разчита на очите – за математика, за
чертежи и др.
Едва ли е нужно да убеждавам някого колко ми беше трудно в института. Разчитах най-вече на зрението си и добре, че
много неща се записваха на дъската –
формули, чертежи, които аз старателно си
преписвах. Тук, в института, започнаха и
проблемите ми със зрението.
Усетих, че нещо не е наред, когато
бях в трети курс. На няколко лекции се наложи да седна на задните банки и установих, че не виждам написаното на дъската.
В началото не отдавах на това голямо
значение, но, вече в четвърти курс найпосле реших да отида на очен лекар. Това
беше една лекарка в Перник, която ме
прегледа и ме представи на шефа си, завеждащия очното отделение в болницата.
Неговата диагноза първоначално бе
„дегенерация на макулата”. А след известно време, вече в Медицинска академия в
София ми прочетоха и окончателната присъда – „дегенерация на ретината”, получена вследствие на възпалителен процес.
Увреждането се разви бързо и в края на
четвърти курс вече не само не можех да
чета, но и да различавам хората около себе си. И през ум обаче не ми мина да зарежа учението, въпреки че още от първи
курс бях омъжена, а от трети – и майка.
Усилията, които от малка трябваше да полагам, за да бъда в крак с останалите, бяха калили характера ми. Ясно ми беше, че
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няма да мога да практикувам професията
си, но не се отказах, защото това за мен
беше една поставена цел, а аз не се отказвам лесно. Купих си лупа и с нея завърших учението си. Макар, че се наложи да
отлагам някой изпити и да забавя дипломирането си, завърших успешно.
И така, с инженерната диплома в
джоба, си останах в къщи да въртя домакинството на семейството. Осем години
след първия си син, през 1991 г. дойде и
вторият и задълженията ми се увеличиха.
Едновременно с това, от 1988 г. бях постъпила вече в редиците на ССБ, което ми
позволяваше да водя и някакъв обществен живот, вън от семейното гнездо. Социалните ми контакти се увеличиха през
1995 г, когато бях избрана за зам. председател на ПСО на слепите в Перник, а от
2004 г. съм вече председател на организацията. От пет години съм и с два слухови
апарата, на двете уши, тъй като с намаляването на зрението ми все повече трябва
да разчитам на слуха си.
Регионалната организация на сляпоглухите в Перник я създадохме през 2004
г., когато станах председател на ПСО.
Преди това бях разговаряла с г-н Парапанов, но тогавашният председател на слепите в града имаше отрицателно отношение към тази идея и нейното осъществяване стана възможно едва когато аз я поех. И от тогава ръководя и двете организации. Сега РО на асоциацията на сляпоглухите в Перник наброява 13 души. Естествено, дейността на двете организации
в много отношения се преплита, правим
общи мероприятия. Всеки член, независимо от коя организация е, има нужда от помощ, от контакти, от добра дума и аз се
стремя всичко това да им го давам. Трудно е, хората са възрастни и болнави, не е
лесно да ги изкараш от къщи, но се стремим да внасяме разнообразие в живота
им. Срещаме и добро отношение в тази
насока от общината и останалите служби,
ангажирани с проблемите на хората с увреждания в града. Най-големият проблем,
разбира се, е липсата на средства, кризата удари и спонсорите, но се мъчим да се
справяме.

СТРАСТ, СЪПЪТСТВАЩА ЖИВОТА...
Станчо Добрев
е една от найпопулярните личности в асоциацията.
Дългогодишен председател на варненската регионална организация, сам в основата на всяко мероприятие, той с личния
си пример увлича останалите – и в спорта,
и в художествената самодейност, и в контактите с останалите организации в страната, и във веселбите. Не е скрито за хората около него и още едно увлечение на
Станчо – страстта, с която той излива своите вълнения и чувства в поезия.
Увлечението му по стихоплетството
датира отдавна – още когато първите младежки трепети завладяват душата му. В
началото на петдесетте години на миналия

СПОМЕНИ ЧУДЕСНИ
Тъй, както в младостта
и в старостта ме страст обжари.
Във възторзи и бури животът ми протече,
макар, че погледът ми по-спокоен е вече.
И, както беше отредено,
поохлади се малко младостта
и настъпи постепенно
край на всяка суета.

век той е един от най-активните участници
в литературния кръжок „Владимир Маяковски” в Русе. Помни и първия си опит в поезията, когато е бил само на 18 години –
стихотворение, посветено на Първи май.
После, като войник, две негови стихотворения са публикувани във в. „Народна младеж”. И макар, че не става негово основно
занимание, страстта към създаването на
поетични произведения съпътства целия
му живот. Предпочитанията му са към патриотичната тематика, но не пренебрегва и
любовната поезия. И досега, когато нещо
силно го развълнува, сяда пред белия
лист. Остава на бял свят само това, което,
след като пренощува и го прочете, на самия него му хареса. Другото отива в коша.
Представяме го с две негови стихотворения.

Емил ПЕХЛИВАНОВ
НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА
Тиха вечер ни е събрала.
Сърцето ми помни, о, Мима пролет беше увенчала,
всеки клон в зеленина.
Там, под небето ясно,
близо до морския бряг,
водеше алея тясна.
Там навеки - блян и мрак!

Отлитат годините, младостта след тях.
За нежност аз мечтая, не за слава.
Тая младост, тая нежност,
Помня песните, които ти пях,
що не бе за нас в света.
пред мен ликът ти все изгрява.
И насити със метежност
всеки стих у мене тя.
По някога кръвта ми като в огън гори,
защото те виждам в дантели красиви
А сърцето ми с мечтите
и искам да те гледам до зори,
помни що съм изживял –
да изпитваме мигове щастливи.
в късна вечер, край водите,
Повдигат се понякога светлите мисли
с целувки нежни, без печал.
в сърцето ми горестно пак,
отлитат далече мислите чисти
В нас беше вярата голяма.
изгарящи в огън и мрак.
Над облаците бе високо тя.
От вятъра, като развято знаме
Годините бързо отлитат,
щастлива пролет над света.
като птици, поели на юг.
Но птиците пак се завръщат,
Станчо ДОБРЕВ
а годините веч никога няма ги тук.
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БОБЕНА САЛАТА
/предложение на Иванка Костова от Бургас/
Продукти: 1 кг бял боб, 1 кг грах, 1 кг моркови 3 буркана кисели краставици, 6 кг
червен печен пипер, 3 буркана доматено пюре. За марината: 350 мл оцет, 1 чаена чаша
олио, 1 кафена чаша захар,сол на вкус
Начин на приготвяне:Белият боб и граха се сваряват поотделно.Маринатата завира и в нея се слагат морковите, нарязани на колелца да поврат малко за да омекнат.
После се слага пиперът да омекне. Сваля се от огъня и се слагат останалите продукти,
като краставиците се нарязват на ситно. Всичко се разбърква и се пълни в буркани, които се варят само за капачката (около 10 минути).

КАША ОТ ГРИС СЪС ЗЕЛЕНЧУКОВ БУЛЬОН
/предложение на Златка Ганева от Добрич/
Продукти: Литър и половина зеленчуков бульон, 120 гр. грис, 40 гр. краве масло, 1
яйце, връзка копър или магданоз.
Начин на приготвяне: Към врящия зеленчуков бульон, при непрекъснато бъркане,
се прибавят грисът и солта. Когато кипне, сместа се сваля от огъня, добавя се маслото,
добре разбитото с миксер яйце и ситно нарязаният магданоз или копър. Бърка се около
30 секунди за добиване на хомогенност и се сваля от огъня.

ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА С ГЪБИ
/предложение на Еленка Демирева от Добрич/
Продукти: 1 кг. пилешки дробчет а, 400 гр. гъби, 2 глави лук, 1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч.
червено вино, сол, черен пипер, чесън на прах, индийско орехче.
Начин на приготвяне: Дробчетата се измиват добре на течаща вода в гевгир и се
отцеждат. Разбъркват се с подправките – сол, чесън на прах, индийско орехче и черен
пипер, овалват се в брашното и леко се запържват в горещо олио. Нарязва се лукът и се
запържва, добавят се нарязаните на филийки гъби и се запържват добре. Овкусява се
със сол и черен пипер. В огнеупорен съд се поставят дробчетата и лукът с гъбите, залива се с 1 ч.ч. червено вино и се задушава 10 мин.

ВКУСНИ ГЪБИ
/предложение на Георги Тончев от Добрич/
Продукти: 600 гр. гъби, 150 гр. шунка, 50 гр. масло, 40 мл. лимонов сок, връзка магданоз, 2 скилидки чесън, 100 гр. стар лук.
Начин на приготвяне: Измийте добре гъбите и отстранете пънчетата. Поръсете с
лимонов сок, за да не потъмнеят. Отделно задушете лука с нарязаните пънчета. Посолете и поръсете с черен пипер. Добавете ситно нарязаната шунка, чесъна и наситнения
магданоз. Объркайте добре и напълнете гъбите с връх, подредете ги в тавичка, намазана с олио и печете 20 мин. в предварително загрята до 200 гр. фурна.
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ПАНИРАНО ПИЛЕ
/предложение на Еленка Демирева от Добрич/
Продукти: 1 пиле, 3 яйца, 1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. галета, връзка магданоз, черен пипер, половин глава лук, сол, мазнина за пържене.
Начин на приготвяне: Пилето се сварява и нарязва на порции. Парчетата месо се
овалват последователно в брашното, разбитите яйца, галетата, отново в яйцата и се
пържат. Поднасят се топли с подходяща гарнитура.

ВИНЕН КЕБАП СЪС СОЕВИ ХАПКИ
/предложение на Нели Скотарова от Добрич/
Продукти: 1 ч.ч. соеви хапки, 1 глава лук, 5-6 скилидки чесън, 1 морков, 1 ч.ч. консервирани домати, 1 ч.л. червен пипер, 4 с.л. олио, 1 ч.л. краве масло или маргарин, 1
зеленчуков или пилешки бульон, 1/4 ч.л. кимион, черен пипер, дафинов лист, 1 к.ч. червено вино, връзка магданоз.
Начин на приготвяне: Соевите хапки се накисват за 20 мин. в гореща вода. Лукът
и морковите се задушават в тенджера с олио и малко вода. Изсипват се нарязаните домати и се задушават 4-5 мин. Прибавят се червеният пипер, нарязаният чесън, подправките и виното. Отново ври 10 мин., след което се прибавят соевите хапки, маргаринът
или кравето масло и се залива с 1 ч.ч. вода. Ври на тих огън, докато почти остане само
на мазнина. Накрая се добавя нарязаният магданоз.

МАРИНОВАНИ КАМБИ
/предложение на Ирина Николова от с. Богомилово, Старозагорско/
Продукти: 10 кг камби или червени чушки, връзка керевиз, скилидки чесън. За марината: 1 л. вода, 1 л. оцет, 500 гр. захар, 250 гр. сол, 5-6 дафинови листа, няколко зърна бахар, 1 с.л. черен пипер на зърна.
Начин на приготвяне: Измитите и почистени от семето камби или чушки се потапят във вряща вода само докато си променят цвета. След попарването веднага се потапят в предварително приготвена тенджера със студена вода, след което се изцеждат.
Изцедените камби или чушки се нареждат в буркани, като между редовете се слага керевиз и скилидки чесън и леко се притискат. Междувременно приготвената марината се
кипва и след като изстине, се заливат бурканите. Стерилизира се 5 мин.

БУХТИ
/предложение на Сийка Желязкова от Варна/
Продукти: 1 яйце, 1 кофичка кисело мляко, 1 ч.л. сода за хляб, сол, брашно.
Начин на приготвяне: С изброените продукти се замесва тесто, разточва се и се
реже на ромбоиди. Пържат се в тиган със сгорещено олио.

ДОБРУДЖАНКИ
/предложение на Тодор Стоянов от Варна/
Продукти: 1 ч.ч.кисело мляко, 1 ч.ч. натрошено сирене, краве масло. 1 ч.л. сода за
хляб, 2 ч.ч. брашно, галета.
Начин на приготвяне: Продуктите се омесват много добре, правят се топчета с
мазни ръце, овалват се в галета и се нареждат в намазнена тава. Върху всяко топче се
слага малко масло. Пекат се около 20 мин.
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ДОМАШНАТА КОЗМЕТИКА СЕ ЗАВЪРНА
Всички знаем колко химия има в готовата козметика, колкото и добра да е тя.
А и не винаги е по джоба на всеки, особено по време на криза. Затова предлагаме
няколко рецепти с овесено брашно и трици, които можем да си приготвим у дома.
ОВЕСЕНОТО БРАШНО – ТОНИК ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
Сложете шепа овесено брашно да ври в половин литър вода. Покрийте, изключете
котлона и оставете така още 10 мин. Прецедете и прибавете към сместа малко бадемово масло. Тази отвара можете да използвате вместо почистващо тоалетно мляко.
УСПОКОЯВАЩА МАСКА
Смесете 2 препълнени с.л. овесено брашно, 1 с.л. бадемово масло и 3 капки розова есенция. Нанесете на лицето с помощта на четка, като избягвате контура около очите. Оставете да действа 15 мин. и изплакнете с хладка вода.
ПОЧИСТВАЩО МЛЯКО
Изсипете чаша вода в тенджера и прибавете 1 с.л. овесено брашно. След като
сместа кипне, намалете котлона и оставете още 10 мин. Изчаква се да изстине и се прецежда. Прибавят се 2 к.л. масло от пшеничени кълнове и 4 с.л. кисело мляко. Използва
се като средство за почистване на грима вечер. Сместа трябва да се съхранява в тъмно
шише или бурканче, добре затворени, но не повече от 5 дни.
ТРИЦИ – УСПОКОЯВАЩ ЛОСИОН
Слагат се 250 гр. трици в 1 л. вода да врат 10 мин., после се прецежда. Съхранява
се в тъмен съд в продължение на не повече от седмица. Нанася се върху лицето сутрин
и вечер с помощта на памук. След това използвайте обичайния си крем.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ МАСКИ
МАСКА ОТ МОРКОВИ
Почистен и рендосан на ситно морков смесете с малко масло или маргарин. Нанесете маската върху лицето си за не повече от 15 мин. Изплакнете с хладка вода, но не
оставяйте по-дълго, защото ще боядиса кожата ви.
МАСКА ОТ КАРТОФИ
Два обелени сурови картофа настържете на ситно ренде и смесете с един жълтък и
малко мед. Нанесете маската на добре почистената кожа на лицето. Оставете я да престои 30 мин. Измийте си лицето с хладка вода. Тази маска подхранва, изпъва и успокоява
кожата.
МАСКА ОТ ТИКВА
Три супени лъжици варена и пасирана тиква се разбива с 1 супена лъжица сметана. Маската се нанася върху измитите и подсушени лице и шия, като се покриват с чиста
марля. След 20 мин. се отстранява и измива с хладка вода.
МАСКА ОТ КРАСТАВИЦА
Към настърганата на ситно краставица прибавете няколко капки лимонов сок. Нанесете маската и след 20 мин. измийте лицето с хладка вода.
МАСКА С ЯБЪЛКИ
Настъргва се на ситно една голяма ябълка. Пюрето се нанася върху почистените
лице и шия. След 20-25 мин. се отстранява с хладка вода. Тази маска тонизира кожата и
подобрява тена.
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КОТКА СЕ СПРИЯТЕЛИ С МИШКА
Мъж от Китай взел назаем котката на съседа си с
надежда да се отърве от мишия натрапник, който напоследък тормозел дома му. За негова изненада обаче
животните станали приятели.
„Много хитра мишка! Опитах какво ли не, за да я
уловя, но тя непрекъснато ми се изплъзваше и ми гризеше мебелите” – разказва Ли от Чанчун, Североизточен Китай. Тогава мъжът помолил съседите си да не
дават вечерта на любимия си котарак Да Хуан да яде,
за да има сутринта, когато ще го вземе назаем, поголям ентусиазъм в ловенето на мишки. На сутринта,
когато Ли взел котарака и го пуснал в къщата си, той наистина уловил мишката, но за огромна изненада на стопанина на дома само я подушил и я пуснал. Мишката на свои ред
се хвърлила върху Да Хуан и двете животни се заиграли. „Сега те са първи приятели и
дори се гушкат едно в друго, когато спят” не крие удивлението си Ли.

АВТЕНТИЧЕН ГЛИНЕН МОДЕЛ НА ЛОДКА
ОТПРЕДИ ХРИСТА ОТКРИЛ ДОБРИЧЛИЯ
Глинен модел на лодка, датиращ най-рано от 190 г. преди новата ера, е последната
археологическа находка, донесена от гражданин в Регионалния исторически музей в
Добрич. Тя е открита в местността Гаази баба. Там преди години е локализирано находището на римско селище от 2-3 век преди Христа.
Очакват се експертните заключения за находката, но положително становище за
автентичността й е изказано от Центъра за морска история в Созопол. Описание и снимки на старинния предмет са изпратени и в Националния антропологичен институт в Солт
Лейк Сити. Според предварителните данни и формата на модела, това изобразява съд
за плаване по реки. Тематично подобни модели са се изработвали в крайречни селища.
Подобен глинен модел на лодка има в крайдунавския град Лом.

РИБА ИМА СПОСОБНОСТ ДА УЧИ КАТО ЧОВЕК
Малка риба, открита във водоеми в цяла Европа, има, подобно на човека, способността да учи, според британски учени. Деветбодилната бодливка може би е първото
животно, което изразява ключовата човешка стратегия за социално научаване, която й
позволява да сравнява поведението на другите със собствения си опит и да прави избор, който води до подобни източници за прехраната й.
„Малките рибки може да имат малък мозък, но имат изненадващи когнитивни възможности”, твърди Джереми Кендъл от университета в „Сейнт Ендрюс” Дърхам. Той и
колегите му открили при тестове, че 75 % от бодливките са достатъчно умни, за да знаят
от наблюдение, че подавачът на храна във водоема доставя именно хранителни вещества, дори ако преди това са получавали малко от него самите те. „Тази способност
представлява необичайно развито умение за социално научаване, което не е открито
при други животни до сега” пишат учените.

ИРОНИЯ НА СЪДБАТА ЛИ?
Известният американски актьор Чарлз Коглън, който починал през 1899 г., бил погребан не в родното си място, а в град Галвестън, щата Тексас. След година ураган с невиждана сила попилял Галвестън и предошлите реки отнесли няколко улици, както и
местното гробище. И от там започнали митарствата на трупа на актьора. Херметически
затвореният ковчег с тялото на Коглън плувал цели 9 години в Атлантическия океан, изминал 6 хиляди километра и накрая вълнитте го изхвърлили точно пред къщата, където
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ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА
Задача 1.
Един човек гледал снимка. Някой го попитал: "На кого е тази снимка?" Той отговорил: "Нямам нито брат, нито сестри, но бащата на този човек е син на баща ми”.
Чия е била снимката, която е гледал?
Гледал е снимката на собственото си дете.

Отговор:

Задача 2.
В пълен мрак четирима души трябва да преминат по един мост, разполагайки само
с едно фенерче, без което минаването е невъзможно. Мостът е тесен и по него могат да
минават само двама души едновременно. Те се движат с различна скорост и първият
може да мине по моста за 1 мин., вторият – за 2, третият – за 5 и четвъртият – за 10 мин.
Когато едновременно по моста вървят двама души, те се движат със скоростта на побавния. За колко минути най-бързо четиримата могат да преминат по моста?
За да преминат четиримата моста са необходими най-малко
от деветнайсет минути.

Отговор:

Задача 3.
Какви действия трябва да приложите, за да са верни равенствата?
1. 18 10 9 3 80 100 = 64
2. 18 10 9 3 80 100 = 28
Отговори:
1.

. /18 + 10/ х 9 : 3 + 80 – 100 = 64

2.

18 + 10 х 9 : 3 + 80 – 100 = 28

НЕИЗВЕСТНО ЗА ИЗВЕСТНИТЕ
КОЙ КОГО Е ОТКРИЛ?
Балар, доста посредствен френски химик, имал щастието на младини да открие
елемента бром. От тогава той цял живот жънел плодовете на своя успех, без
практически с нещо да обогати науката. По този повод язвителният немски химик Либих
се шегувал:
- Как смятате, Балар ли е открил брома? Нищо подобно. Бромът е открил Балар.
НЕ СЕ ГРИЖЕТЕ ЗА ДАНЪЦИТЕ!
Принц Орански в желанието си да възнагради гражданите на Лайден за услугите,
които са му направили по време на войната за независимост, им предложил или да построи университет в града, или да им отмени данъците.
Отговорът не закъснял: „Не се грижете за данъците. Побързайте със строителството на университета!”
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