8 МАРТ Кулинарно майсторство с любов и фантазия

Осми март – с този празник сме възпитани – това е празникът на майката, жената, любимата, ден, на
който се чувстваме хубави и желани. Хубаво е жените да се чувстват обградени с внимание, любов и
приятни емоции през годината, не само за един ден или няколко часа в деня на жената – Осми март.
Обичта не се измерва с кутия бонбони или червени балони, или букет рози. Измерва се с внимание,
двупосочно, от Вас към нас и от нас към Вас. Сега. Не вчера или утре. Не след като свърши мачът или
срещата с приятелки. Обичта не е еднодневка, не е една музикална картичка, не е стих, тя е постоянна
болка, безкрайна мелодия, поема без начало и без край. Тя е състояние на духа, което не може да бъде
измерено, покорено, описано.

С много любов бе зареден осми март и при нас, членовете на РО на сляпо-глухите от гр. Добрич,
любов пресъздадена от майсторските ръце на кулинарките в организацията. Голяма фантазия бяха
приложили жените при изработването и украсяването на сладкишите, с които участваха в станалата
вече традиция кулинарна изложба в клуб „Детелина”.Над 20 жени се включиха в надпреварата.
Журито в състав зам.-кмета Камелия Койчева, началника на социалния отдел в общината Иванка
Шопова и Каролина Динолова, специалист по социални дейности бе затруднено в определянето на
първенците. Връчени бяха три първи награди. Първа награда получи Кирил Илиев, единственият мъж
– участник. Първи награди спечелиха още Цветанка Николова и Мария Минева. Всички жени
получиха цветя и подаръци от организацията. Празникът продължи с дегустация на сладкишите и
много веселие и смях. Искри на радост имаше в очите на всички. А красотата на жената трябва да се
види в очите й, защото това е вратата към сърцето й – мястото, където живее любовта!
Калинка КОВАЧЕВА

ГОДИШНИНА Идва големият юбилей на Луи Брайл

През следващата 2009 година ще се изпълнят две столетия от рождението на великия син на Франция
Луи Брайл. Той е създателят на универсалното ре

лефно-точково писмо, което дава възможност на стотици хиляди невиждащи хора по земното кълбо да
могат самостоятелно да записват желаната информация и да четат по тактилен начин това, което им е
необходимо и интересно. По този начин за тях е достъпна литературата, периодичните списания и
различните специализирани издания.
Този уникален код се появи на бял свят през 1825 година под ръцете и пръстите на Луи и до ден
днешен шества по земята със своите неограничени изразни средства в необятната графична символика
за кодиране и декодиране на всякакъв вид информация по тактилен начин от невиждащите хора.
Изразният арсенал от адаптирани символи отдавна е класифициран в отделни специализирани релефно
графични системи, което улеснява невиждащите хора при тяхното усвояване и при прилагането им в
писмената и четивната практика.
За подготовката и организирането на възпоменателните юбилейни тържество по случай 200
годишнината от рождението на Луи Брайл миналата година е основан международен инициативен
комитет (ЦИНАЛ). В него участват множество активни френски обединения и сдружения на слепите и
слабовиждащите граждани, а също така и организации за слепите, чието предназначение е да ги
подпомага в едно или друго отношение на доброволчески начала. Организации от Европа и от целия
свят официално са поканени да сътрудничат на инициативния комитет и в същото време да подкрепят
подобни инициативи и мероприятия в своите страни за тържественото отбелязване на 200
годишнината от рождението на Луи Брайл.

Международният комитет функционира от миналата година, ще продължи да работи до края на
следващата 2009. Той веднага планира няколко важни и интересни инициативи. Между тях мога да
посоча следните: Открити публични церемонии в Националния институт за слепи в Париж –
заведението, в което самият Луи Брайл се е учил, а след това е учителствувал до края на живота си;
също такива тържества ще има в Пантеона на Франция, където се намират неговите тленни останки –
пренесени там през 1952 година; тържества в неговото родно градче Купфрей, където е неговият гроб –
там сега са оставени, по настояване на местните жители, само двете му ръце в специално прозрачно

ковчеже, под чиито пръсти е сътворена универсалната релефно-точкова графична система от 64
структури – върху основата на едно магическо шестточие; концерт в Парижката катедрала "Нотр Дам";
концерти в много места из цялата страна и не на последно място пътуваща изложба – посветена на
брайловото писмо и неговото бъдеще. Това е само част от планираните инициативи на комитета и няма
съмнение, че те ще бъдат реализирани.
За финансовото обезпечаване при реализирането на мащабния план от активни мероприятия и
конкретните задачи международният комитет търси парична подкрепа от всички, които са
съпричастни със стремленията, преуспяването и напредъка на невиждащите хора по цялото земно
кълбо.
Имената на дарителите и спомоществувателите ще бъдат вписани в "Златната книга" на паметния
юбилей. Схемата за тази цел ще има следния вид: при подарени 50 евро се вписва фамилното и
личното име и точният адрес: при 75 евро се вписва същото и се добавя послание до 10 думи; при 100
евро – се добавя по-дълго послание до 30 думи.
Организациите, които желаят да се присъединят към международния комитет плащат членска такса от
250 евро за тригодишния период от 2007 до 2009 година.
В плана беше предвидена Генерална асамблея в Париж, която се проведе на 29 ноември миналата
година. Тя се състоя в сградата на Френската федерация на слепите и слабовиждащите.
Да се надяваме, че през следващите месеци ще получим нова информация за дейността на
международния комитет и за реализираните от него инициативи по честването на големия юбилей на
Луи Брайл.
Хвърляйки поглед върху дейността на международния комитет, ми се ще да узнаем какви мероприятия
и инициативи ще се осъществят в нашата страна от Централата на Съюза на слепите и неговите местни
структури – регионалните и териториалните организации.
Данчо ДАНЧЕВ

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Асеновград

Празнувахме два празника
Два празника накуп празнуваха на 14 февруари 2008 г. членовете на ТСО на слепите и на РО на
сляпоглухите в Асеновград. Както винаги клубът се напълни, настроението бе на ниво. Председателят
Иван Шопов поздрави всички и пожела здраве и берекет.
Най-напред лозарите зарязаха лозовите пръчки на асеновградския мавруд. Първи с венец на главата, с
бъклица и ножица влезе най-възрастният от тях, 82 годишният бай Васил Спасов. Последваха го Иван
Шопов и Алекси Ладжев. След това Мина Стойчева, облечена в красива българска носия, почерпи с
пита и вино всички присъстващи. С голям интерес те проследиха и разказа за древногръцкия бог
Дионис – покровител на виното и винарите.
Винопроизводителите от двете организации представиха своите вина от сортовете мавруд, каберне,
памид и др. Първото място спечели виното на Делчо Кръстев.
Разбира се не бе забравена и любовта. Акордеонистът Илия Гуделов със своите изпълнения вдигна
градуса на веселбата.
Тържеството продължи няколко часа, с висок дух и добро настроение.
Славка СТАВРЕВА

Дупница

Ира РАНОВА – личност на годината
За пети пореден път Дупница определи своите личности на годината. В категорията за хора в
неравностойно положение от ТСО на слепите беше номинирана, а впоследствие и утвърдена нашата
Ира.
Тя е родена на 27.01.1978 в Дупница и прекарва безгрижно детство в село Джерман. На 11 годишна
възраст Ира Ранова претърпява тежка животоспасяваща операция. Животът й е спасен, но губи част от
зрението си.
Прагматична и романтична, с много воля и сила на духа Ира завършва средно образование, а след това
и висше в Благоевградския университет. От 2003 тя е член на Съюзната организация на слепите в
Дупница. През юни 2005 е избрана за член на УС на ТСО. Две години и половина работи като
технически сътрудник към Съюзната организация по общинска програма за хора с увреждания. В
момента Ира работи на доброволни начала като логопед в детски дневен център ”Надежда и
милосърдие”. Изявява се като талантлива поетеса и актриса. Благодарение на прекрасните си качества
Ира Ранова е обичана от цялата Дупнишка общественост.
Александър КОСТОВ – спортист на годината в Кюстендил
Александър Асенов Костов е член на ССБ от 1986. Той е един от активните учредители на спортен
клуб „Пауталия” към ТСО Кюстендил. Изявява се като състезател по спортен риболов. Спечелил е
много награди от национални и регионални състезания. За тези си постижения той беше номиниран за
спортист на годината. Наградата му връчи лично кметът на Кюстендил – г-н Паунов.
Дупнишките слепи отбелязаха деня на виното и любовта
На 14.02 в клуба на ТСО на слепите в Дупница бе отбелязан денят на виното и любовта.
Същевременно бяха почетени и всички рожденици, празнуващи през януари и февруари.

Председателят на УС Димитър Стоилов поздрави присъстващите рожденици като им поднесе скромни
подаръци. Сред много шеги, смях и хубави песни се лееше руйното вино и потвърждаваше мисълта, че
там, където има вино и песни, има и любов.
Празникът стопли присъстващите. Те си спомниха за първите трепети на любовта, за преживените
хубави мигове и прекрасния семеен живот.
Дупница почете паметта на Апостола
По отдавна установена традиция Дупнишката общественост отбеляза 135-ата годишнина от гибелта на
Апостола на

свободата Васил Левски. Сред присъстващите бяха и членовете на Съюзната организация на слепите в
града. Пред паметника на Дякона свещеници от Дупнишката духовна епархия отслужиха панихида.
Шестгодишната Валери рецитира пред присъстващите стихотворението на Христо Ботев „Обесването
на Васил Левски”. Учениците от СОУ „Свети Климент Охридски” изнесоха музикално – литературна
програма посветена на живота и делото на Апостола. Кметът на общината Атанас Янев произнесе
слово. Накрая на паметника бяха поднесени много венци и цветя.
Дарвин ПЕРАНОВ

Плевен

Привет от Плевен!
Най-напред искам да ви пожелая Щастлива и спорна 2008 година!
Уважаема редакция, благодаря Ви, за всичко, което правите за нас! Четейки Вашето прекрасно
издание, общуваме помежду си всички, от цяла България.
С тази си статия искам да отправя апел към хората с увредено зрение от РО Плевен, включваща ТО,
както следва: ТО Долни Дъбник, Долна Митрополия, Плевен, Бяла Слатина, Мездра, Никопол,
Левски, Белене, Оряхово, Бутан и ТО Сомовит, да ме подкрепят в начинанието да разширим вече
учредената РО Плевен към Националната асоциация на сляпо-глухите в България със седалище
Пловдив. Условието за членство е да има увреден слух на двете уши и на по-добре чуващото ухо
намалението на слуха да е не по-малко от 45 ДБ. Достатъчно е само представяне на аудиометрично
изследване за загуба на слух. Не е задължително това да е отразено в експертното решение за увредено
зрение.
Националната асоциация на сляпо-глухите в България предлага технически помощни средства за
улесняване на трудното ежедневие на хората с двойно сензорно увреждане.

Гръмна шампанско и в Плевенска област
Мразовитата и снежна утрин не попречи на раждането на нещо ново. На 16 декември бе създадена
новата Районна организация към НАСГБ.
Член съм на Съюза на слепите от 1995 г. През пролетта на 2007 година бях на пълна рехабилитационна
програма в Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив. Общувайки с колеги по съдба,
разбрах, че съществува Национална асоциация на сляпо-глухите в България. С голяма дружелюбност
бях приета в РО – Пловдив. Усещайки отношението и грижите на ръководството, ме завладя
желанието за създаване на организация в Плевен. Членовете на НАСГБ живеят като едно голямо
семейство. Общувайки помежду си, макар и трудно, просто забравяме за уврежданията си. Тук видях
как сляпо-глухи и тотално сляпо-глухи водят сравнително нормален живот. Националният център за
рехабилитация на сляпо-глухи е просто едно голямо благо, постигнато с огромното усилие на
ветераните на организацията в лицето на Димитър Парапанов.
И така на 16 декември 2007 г. бе учредена и РО в гр. Плевен. Организацията стартира с 5 члена.
Поканени бяха и гости. Сред присъстващите гости бяха председателят на ТСО Плевен Володя Христов
и председателят на ТСО Долни Дъбник. Всички бяха посрещнати по стар български обичай с пита и
шарена сол. След учредителното си слово председателят на НАСГБ г-н Парапанов гръмна бутилка
шампанско за добро начало и успешно бъдеще.
Величка ДРАГАНОВА,
председател на РО – Плевен към НАСГБ

Добрич

Свободата е и отговорност
На Трети март празнуваме една от най-скъпите си свободи, защото тя идва след петвековно
тежко робство, след една война, в която губят живота си не с

амо българи, а и руси, румънци, финландци.
130 години от Освобождението на България от турско робство! Това е ден, в който всички ние
прекланяме глави в памет на загиналите, дали живота си за свободата на отечеството.
С едноминутно мълчание за жертвите на пожара във влака София – Кардам започна
общоградското поклонение пред паметника на Хан Аспарух и Костницата на загиналите руски воини.
Ние сляпо – глухите от град Добрич също се включихме в празника. На тържеството присъстваха

кметът на Добрич Детелина Николова, народни представители, почетни граждани на Добрич,
представители на политически партии, неправителствени организации, ученици, граждани.
Специален гост бе Галина Петровская от Генералното консулство на Руската федерация във
Варна.
По време на поклонението бяха издигнати знамената на България, Европейския съюз и на град
Добрич с участието на представителна военна част от Варненския гарнизон. Ние, признателните
потомци поднесохме венци и цветя пред паметника на Хан Аспарух и Костницата на
загиналите руски воини. Признателността е качество, което човек трябва да носи винаги в себе
си, докато е жив. Свободата е и отговорност. Трябва да я ценим, да я отстояваме, защото знаем
колко скъпо струва тя!
Калинка КОВАЧЕВА

София, ТСО Младост

Постепенно се превръща в традиция, ресторант „Чевермето”, чийто собственик е Лили Червенякова, да
е домакин на различни прояви. В него млади литературни таланти представят своите творби, а
наскоро, заведението отвори гостоприемно вратите си за 30 незрящи жени от ТСО „Младост”, навръх
международния ден на жената 8-ми март.
Благодарение на инициативността на председателката на организацията Пиринка Горанова и нейната
сътрудничка Тони Дякова, както и на една от активните членове Ивалина Донова, и не без съответната
отзивчивост и проявена човещина от страна на собственичката и персонала на заведението, незрящите
жени почувстваха празника в цялата му прелест.
На 8-ми март ресторантът посрещна като свои гости 30-те жени, които най-активно се включват в
работата на организацията.
От страна на организацията всяка една от жените от персонала получи цветя за празника, а заведението
върна жеста, като посрещна гостенките си с букетче.
Освен на превъзходното меню и неповторимата българска атмосфера, незрящите жени се радваха и на
топлото отношение на целия персонал и почувстваха, че този ден наистина е техен празник.
Истината е, колкото и тривиално да звучи от гледна точка на някои, че подобни жестове действително
украсяват ежедневието не само на незрящите, но и от човешка гледна точка са много ценни за нас.
Още повече, в последно време те са все по-голяма рядкост в ежедневието на българина. Може би
затова, ние и повече ги ценим.
Благодарим ви приятели за отзивчивостта, за любезността и за това, че ни подарихте истински
празник!!!
Благодарим ви от сърце!!!
***

Подобен жест бе направен още в навечерието на Коледа от ресторанта на Майстор Миро, където гости
на заведението бяха 40 членове на ТСО „Младост”. И тогава незрящите, предимно млади хора, са били
посрещнати с невероятно внимание и превъзходно меню, като се има предвид, че този ресторант се
слави като едно от най-добрите и скъпи заведения в София.
Огромна благодарност и на теб, Майстор Миро, макар и със закъснение. Красивите жестове дълго не
се забравят и се ценят. За тях времето няма значение, нали?
А като цяло, работата в организацията протича на много добро ниво.
От началото на годината, ръководството й е успяло да издейства от спонсори и да раздаде на членовете
си голямо количество помощи във вид на храни. При това, нито един от над 400-те членуващи в
организацията не е бил пропуснат или подминат.
Това е поредното доказателство, че макар и с ограничени средства, има ли инициативност и желание за
работа, има ли всеотдайност, незрящите хора могат да се почувстват уважавани, обгрижвани и може
би, поне за мъничко щастливи.
Марина ПЕТКОВА

КОНСУЛТАЦИЯ Данъчните облекчения за хората с увреждания

С въвеждането на т.нар. плосък данък от 1 януари т.г. не се облагат с данък месечните доходи до 660
лв. на физическите лица с намалена работоспособност 50 и над 50%, ако тези доходи са реализирани от
трудово правоотношение.
Сумата от годишните данъчни основи за хората с увреждания се намалява със 7920 лв., включително
за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане на срока на експертното
решение (чл. 18, ал. 1 на ЗДДФЛ). В обхвата са включени всички доходи по чл. 17 от закона, т.е. за
всеки вид доход, подлежащ на данъчно облекчение по този закон.
Остават в сила следните облекчения за хора с увреждания, предвидени в Закона за местните данъци и
такси:
- за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% данък върху
недвижимите имоти се дължи със 75% намаление (облекчението не включва такса смет) – чл. 25, ал. 2;
- освобождават се от данък придобитите при дарение имущества от национално представителните
организации на и за хора с увреждания; дарения за лечение на български граждани /както и технически
помощни средства за инвалиди/, даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от
50 до 100% и социално слаби граждани;
- освобождава се от данък лекият автомобил – собственост на инвалид, с обем на двигателя до 1800

куб. см и мощност до 100 к. с. (отнася се за лица със загубена работоспособност над 50%);
- лица с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност се освобождават от плащане на винетна такса за
1 лек автомобил, който е тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на
двигателя до 1800 куб. см и мощност до 100 к. с. (73,5 kw).

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на
жената – 8 март

Председателят на Европейския съюз на слепите /ЕСС/ лорд Колин Лоу поздравява всички слепи, както
и тези с частично увредено зрение, жени на Европа по случай Международния ден на жената. Той е
уверен, че ЕСС работи и се развива в посока равнопоставеност на половете, но и признава, че
виждането за равенство в бъдеще изисква по-активно членско участие.
Организацията на обединените нации признава, че когато хора с увреждания са поставени в изцяло
неизгодна позиция в обществото, жените са изправени даже пред повече пречки. “Момичета и жени от
всички възрасти, имащи каквато и да било форма на инвалидност са сред най-уязвимите и
експлоатирани членове на обществото”, пише Леонардо Деспуи – докладчик на подкомисията за
Предотвратяване на дискриминацията и защитата на малцинствата през далечната 1988 година. Затова
има необходимост да се вземат под внимание фактите и да се предизвика загрижеността на всички,
които програмират и правят политика.
Съобразявайки се с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ЕСС се ангажира да
осигури балансирано представяне в органите взимащи решения, както и да осигури еднакви
възможности за мъжете и жените, като потвърждение за това може да се види в прогреса в женските
редици.
Първата жена Генерален секретар беше избрана миналата година на 8-та генерална Асамблея. А точно
преди Асамблеята се проведе и Форумът за равенство и разнообразие. Също така ЕСС сформира
Женска насочваща група /Women’s Steering Group/, чиято основна грижа е да поставя на преден план и
да работи по въпроси свързани с половете.
Все пак лорд Колин Лоу признава, че когато ЕСС се посвещава на работата за равенство на половете,
той много се осланя на своите международни членове, които да набират и дават право на слепи жени и
жени с остатъчно зрение да заемат мястото, което заслужават по всички нива на организационния им
живот.
“Нашата следваща стъпка сега е да реактивираме Женската мрежа на ЕСС” добави лорд Лоу. “Ние
окуражаваме нашите организации да включват в работата си повече жени на Национално и
Европейско ниво. Новата координаторка на Женската насочваща група /Women’s Steering Group/ към
ЕСС се казва Лиза Бартолучи - млада незряща журналистка от Италия. Тя ще направлява усилията за
равенство в ЕСС. Тя ще се нуждае от подкрепата и отдадеността на колкото се може повече членове на
нашите организации”.
7 март 2008-03-09
Здравейте,
Във връзка с международния ден на жената, 8-ми март, ЕСС разпрати съобщение за печата, което
подчертава ангажираността на ЕСС с въпросите на половото равенство. Като допълнение към него аз
приготвих един материал за историята на този Ден, която сметнах, че може да искате да видите
по-долу. Този материал ще бъде отпечатан като статия в следващото издание на вестника на ЕСС /№
61/, който ще бъде издаден в края на месец април.
Сърдечни поздрави,
Луиза Бартолучи,
Координатор на Женската насочваща група

към ЕСС /EBU Women’s Steering Group/
На 8 март – събота, Международният ден на жената отпразнува своя 100 годишен юбилей.
Тържеството има далечна история, чиито корени се крият в Международното женско социалистическо
движение. През 1907 година Клара Цеткин, ръководителка на Германското работническо движение,
която по време на Първата световна война създава Лига “Спартак”, съвместно с Роза Люксембург теоретичка на Марксистката революция и основателка на Полската социалистическа партия и
Германската комунистическа партия, провеждат първата международна конференция на жените.
Въпреки това честването на Деня на жената е свързано с пожара запален във фабрика за производство
на памук в Чикаго, САЩ през 1908 година, където 129 стачкуващи жени - работнички, окупирали
фабриката, изгарят живи в пламъците.
През 1910 година в Копенхаген, Дания, по време на друго международно мероприятие се решава да се
установи международен ден на жената също в памет на трагедията в Чикаго. В следващите години,
както по време на Втората световна война, така и след това в много различни точки на света започва да
се празнува този Ден. През седемдесетте години честването на 8 март става много популярно и масово.
През онези години сътрудничеството между женските и феминистките организации постепенно
нараства. Денят на жената преминава изпитанията на историята през този един век, в който намират
своето място политически движения, войни, идеологии и преустройства. Жени от много страни с
различно държавно устройство е трябвало да преминат дълъг и труден път, който ги довежда до
крайната им цел – еманципацията и освобождаването. Този път много често е прекъсван, но жените
винаги са успявали да го продължат с огромна решителност.
Макар че в наши дни този Ден се е превърнал основно в служебно мероприятие, ние не трябва да
пренебрегваме или забравяме неговото дълбоко значение. Сто години след първата си битка жените
продължават да се борят за равноправието на половете. Равенство е да имаш същата видимост и
възможности: това значи конкретно равенство и балансирано участие във всеки един сектор на
обществения и частен живот. Това включва и факта, че животът на мъжете с жените е похвална
връзка, която е приета и оценена, както и факта, че те играят различни роли в обществото. Това са
принципите, които са формирали основните дейности на Съвета на Европа за постигане на конкретна
полова равнопоставеност - целта на тази организация е да отстрани препятствията към свободата и
достойнството на жените, изкореняването на половата дискриминация, както и да съдейства за
балансираното участие на жените и мъжете в обществения и политически живот с цел улесняване на
прилагането на принципа на равните възможности в преобладаващите насоки на всички Европейски
програми и политики.
В последните десетилетия бе постигнат забележим напредък в сектора “правна защита” и статуса на
жените, но въпреки това осезаемо равенство не е постигнато все още. Това не е просто проза или
изтъркана фраза: жените все още заемат второстепенни позиции и техните заплати са по-ниски от тези
на мъжете, работещи същата работа, в голям брой от страните. Освен това там, където жени заемат
ръководни постове или чувствителен брой места в парламента, има силно противостояние при смяната
на ръководната роля на пола и масмедиите изтъкват крайно традиционален портрет на жените.
Междуполовото неравенство в институционалната политика е все още основна бариера. Като
допълнение, жените, активни, в който и да е сектор на обществения и политически живот, са винаги
обект на повече критики и ако не се докажат като способни или опитни те несъмнено са критикувани
и двойно повече виновни, че не са политици с опит, и че не поддържат каузата за равноправие на
жените. В много страни политиците са представяни като дами, ако са жени и като бащи на нацията,
ако са мъже. Жените много често се обрисуват със доста много стереотипни образи, показващи
предразсъдъци и нетолерантност спрямо жените, които даже и днес се описват често на база техния
външен вид, като се обръща много малко внимание на техните лични качества и възможности.
Равнопоставеността на половете не значи, че жените трябва да се взимат под внимание само когато
трябва да се приемат решения, но и те, както мъжете трябва да имат силата да решават.

Все още много жени са жертви на бедността, насилието и безработицата. За това в наши дни е от
фундаментална значимост да се посочат и концентрират усилията върху икономическите и други
причини, водещи до неравенство, да се води борба и контролират различните форми на насилие от
домашното малтретиране до неуловимите форми на социална репресия. В борбата за постигане на
равноправие е абсолютно необходимо да се повиши споделеното съзнаване за равните възможности,
започвайки даже от училищната скамейка, като се осмеляваме да кажем специално от училище, тъй
като това е първото място където се формират гражданите.
Ние не трябва да приемаме този Ден като нещо от миналото или като бизнес. Нека дадем на този Ден
правилната му стойност, значение. Нека започнем от този Ден на жената на тази година и от този век
да правим нови стъпки напред и приемем нови и конкретни решения, които да ни доведат до реалното
осъществяване на равноправието между половете.
Луиза Бартолучи,
Координатор на Женска насочваща група
към ЕСС /Women’s Steering Group/
Превод от английски
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

Относно ЕСС

ЕСС е неправителствена Европейска организация създадена през 1984 година. Тя е една от шестте
регионални организации на Световния съюз на слепите, но е единствената организация,
представляваща, защитаваща и популяризираща интересите на хората със зрителни увреждания в
Европа. В момента в нея членуват 45 държави, всяка представена от своя делегация. Работата на ЕСС

се ръководи от Изпълнителен съвет, състоящ се от 13 избрани членове, които са отговорни пред
Генералната асамблея на ЕСС, провеждаща се на всеки четири години.
Превод от английски
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

ОФТАЛМОЛОГИЯ Лечение на макулната дегенерация

Лечението на макулната дегенерация е комплексно. То трябва да започне възможно най-рано с цел
подобряване на прогнозата и забавяне хода на прогресия на болестта. Все още обаче дефинитивно
лечение на заболяването не е открито. Различните форми на макулната дегенерация се лекуват по
различен начин. Сухата форма, поради бавния й ход на протичане, обикновено се третира с
консервативно лечение. Метод на избор са антиоксидантите, които намаляват количеството на
свободните радикали в организма и така предпазват ретината от допълнителна увреда. Най-често се
използват витамини С и Е, както и комбинацията между бета-каротен и цинк. Смята се, че посочените
медикаменти в достатъчно големи дози забавят хода на болестта, но не възвръщат загубеното зрение.
Някои автори даже споделят, че те могат да се използват от здравите хора с превантивна цел. В
момента в процес на проучване е влиянието на кортикостероидите в борбата с макулната дегенерация
и на този етап резултатите са обнадеждаващи.
Мократа форма на макулната дегенерация има различни начини на лечение, и всички те се стремят да
намалят загубата на централното зрение. Консервативният метод включва средствата срещу съдовия
ендотелен растежен фактор (Anti-VEGF). Този фактор предизвиква образуването на нови кръвоносни
съдове и едновременно с това повишава тяхната чупливост и риска от тяхното възпаление.
Блокирането на неговото действие се оказва адекватна защита в борбата с болестта. Предписва се от
офталмолог като инжекции в областта на окото.

При някои пациенти се прилага лазерната терапия. В редица случаи тя спира или намалява загубата на
зрение в началните етапи на болестта. От друга страна на базата на асептичния си механизъм на
действие лазерът унищожава новообразуваните кръвоносни съдове и предотвратява възникването на
нови такива. Самото лечение обаче има много недостатъци. Един от тях е, че на мястото на действие
на лазера остава цикатрикс (белег). Това е свързано с трайна загуба на зрението в посочена област.
Освен това след оперативната намеса зрението като цяло не се подобрява и често след подобна
интервенция рискът от появата на нови кръвоносни съдове е значително повишен. И не на последно

място лазерната терапия има много ограничения, които не дават на голяма част от пациентите да се
подложат на оперативна намеса. Най-важните от тях са типа на заболяването и локализацията на
процеса.
През април 2000 година беше одобрена нова техника на лечение на макулната дегенерация. Става дума
за фотодинамично лечение, при което светлинно активиран медикамент се вкарва интравенозно в
организма. Под влияние на специален лазерен лъч той се активира и води до затваряне на абнормните
кръвоносни съдове, като оставя ретината интактна. Пациентите се нуждаят от няколко подобни
интервенции през годините, защото така затворените съдове в даден момент могат да се отворят
наново и да дадат картината на остра настъпваща загуба на зрението. Освен това, тъй като
медикаментът се активира от светлината, е абсолютно задължително 5 дни след направената
интервенция да се избягва слънчевата светлина.

По материали от информационен сайт puls.bg

Глаукомата

Високото очно налягане отключва глаукомата
Глаукомата представлява група от заболявания, които засягат зрителния нерв. При тях се унищожават
нервните клетки на ретината на окото. Техните окончания (аксони) са част от зрителния нерв. Тези
нервни клетки преработват визуалната информация, която постъпва в окото, за да може тя да достигне
до мозъка. Без тях човек не може да разбере или да види какво го заобикаля. Основният признак на
заболяването е загубата на периферното зрение.
Механизъм
Най-чест рисков фактор за умирането на нервните клетки при глаукомата е високото очно налягане. То
представлява натиска от специфична течност вътре в окото. Тя се секретира от цилиарно тяло,
разположено зад ириса. Нейната роля е да поддържа очен тонус, има подхранваща и очистваща
функция в окото. Течността циркулира между ириса и лещата му. След това се оттича по малки
каналчета и на нейно място идва нова. Когато тези отточни пътища са запушени в някаква степен,
този процес се затруднява. Така се повишава налягането на течността в окото (вътреочно налягане).
Нормалното вътреочно налягане е от 10 до 21 милиметра живак (mmHg). Когато то надхвърли 20
единици обаче, човек е застрашен от развиването на глаукома. Силният натиск на течността уврежда
най-фините участъци в окото – нервните клетки на ретината. Това пък намалява възможността на
човешкия мозък да разбере какво вижда окото. Този процес обаче е безболезнен и обикновено минава
незабелязан. Така около 40% от зрителния нерв може да се загуби преди някой да разбере, че човек
има глаукома. Пораженията, които възникват са необратими. Получава се атрофия на зрителния нерв.
Единственият начин да се запази остатъчното зрение на болния е като се намали нивото на очното му
налягане.
Видове
Три са основните видове глаукома - вродена, първична и вторична.
Вродената започва още в ранна детска възраст. Първичната е по-честа след 40 години, а вторичната
глаукома се дължи на други съпътстващи заболявания или травма.
От своя страна тези видове глаукоми се делят на откритоъгълни и закритоъгълни. Откритоъгълната е
най-често срещаната форма. При нея налягането на вътреочната течност се повишава, защото тя не
може да се оттича правилно. Глаукомата с ниско или нормално налягане се характеризира с

прогресивно увреждане на зрителния нерв и загуба на зрително поле при статистически нормално
вътреочно налягане. При закритоъгълната настъпва спонтанно и пълно запушване на дренажните
пътища от ириса и остро повишение на налягането. Тя е съпроводена от силна болка в окото,
намаление на зрението, гадене и главоболие.
Рискови групи
От развиването на глаукома не е застрахован никой. Някои групи обаче са по-предразположени към
болестта. Сред тях са хората над 45 години, африканците и азиатците, хипертониците и диабетиците.
Сред рисковите групи са и всички, които страдат от подчертано късогледство или в семейството им
има човек с глаукома.
Диагностика и лечение
Рутинните прегледи на очите са жизнено важни, за да се открие глаукомата навреме. При тях
специалистите трябва да направят следните изследвания:
- Тест за острота на зрението
- Тест за зрителното поле, който измерва периферното зрение
- Преглед на очното дъно, за да се види ретината и зрителния нерв
- Тонометрия – измерване на очното налягане
- Гониоскопия – преглежда дренажните канали за вътреочната течност
Капките за очи, лазерната и традиционната хирургия са трите метода на лечение засега. Целта на
всички тях е да понижат високото очно налягане и да го държат под контрол. Така специалистите
намаляват прогресирането на заболяването.
6 март – Първият Световен Ден на Глаукомата
50 000 българи имат глаукома, половината не знаят
Болестта причинява 12% от слепотата по света
Около 40000-50000 души в България страдат от глаукома, половината от тях обаче дори не знаят, че са
болни. Това показват данните на Националната глаукомна асоциация. В световен мащаб болестта е
поразила между 60 и 70 млн. души. 50% от тях също нямат представа, че са засегнати. Това накара
Световната глаукомна асоциация заедно със Световната глаукомна пациентска асоциация да обявят
6-ти март за световен ден на глаукомата. Той бе отбелязан за първи път през тази година. Целта е да се
повиши вниманието и познанията на хората за коварното заболяване.
Глаукомата уврежда зрителния нерв, като прекъсва връзката между окото и мозъка. Това се дължи
най-често на високото вътреочно налягане. Коварната болест засяга най-вече хора над 40 години и се
нарежда на второ място сред причините за слепотата по целия свят. Тя е отговорна за 12% от случаите
на загуба на зрението.
Късната диагностика е основният проблем при овладяването на болестта. Причините за това са
комплексни. От една страна това се дължи на спецификата на заболяването. Най-често срещаната
глаукома (откритоъгълната) протича без никакви забележими симптоми. Така много хора разбират, че
са болни едва след като загубят около 40% от зрението си. Друг проблем е липсата на каквато и да е
профилактика и скринингови изследвания за глаукома у нас. Единици са тези, които получават
направления от общопрактикуващите си лекари за очен специалист. Ниската здравна култура на
пациентите също пречи. Малцина са тези, които някога са чували за заболяването и за рисковите
фактори при него. Това е и основната пречка при адекватното лечение на болестта у нас.
Около 25 000 души се лекуват от глаукома в България. Те получават медикаменти от здравната каса.
Средната стойност на месец, която заплащат за тях е 15-20 лева. Много често обаче пациентите не

спазват предписанията на лекарите. Така се обезсмисля цялото им лечение. Друг проблем е броят
прегледи, които диагностицираните пациенти получават на година. Те имат право на две безплатни
посещения при специалист, които често не са достатъчни. Всичко това усложнява протичането на
заболяването. Затова от 5591 инвалидизирани българи заради очни заболявания, 1234 са пациенти с
глаукома.
Проблемите с диагностиката и лечението на глаукомата в останалите страни до голяма степен са
аналогични. Близо 30% от хората изобщо нямат представа какво представлява глаукомата. Това сочат
данните от международно проучване на GfK Group сред 4352 души над 40 години от седем страни Австралия, Бразилия, Германия, Япония, Испания, Великобритания и Съединените щати. Броят на
незнаещите е най-голям в Испания – 54%, следван от Япония и Бразилия. 40% от анкетираните не са
били наясно, че глаукомата може да причини слепота. 70% никога не са обсъждали с джипито си да
отидат на преглед при очен лекар. Едва 40% преглеждат зрението си веднъж на 3-5 години. Само 40%
от пациентите, които са имали случаи на глаукома в семейството си са получили талон за преглед при
специалист. Над 50% от анкетираните никога не са проверявали очното си налягане. Голяма част от
тях изобщо не оценяват важността на тази дейност. В същото време почти всички анкетирани са
изпитвали огромен страх да не ослепеят, сочат данните от изследването.

ПИСМА По повод публикация

Димитър ПАРАПАНОВ – председател на НАСГБ
До
редакцията
на списание "Зари"
Уважаема редакция,
В брой 1 на списание "Зари" за 2008 г. сте поместили от Аврам Аврамов материала "Да бъде и
пребъде", отнасящ се за моя живот и дейност, за което искрено благодаря както на г-н Аврамов, така и
на вас. Чувствам се задължен да направя някои уточнения.
Не само, че не се срамувам, но и се гордея, че съм бил производственик в ПП "Успех" през периода
февруари 1957 година до края на август 1975 година, през които години не само, че съм работил в
производството, осъществявал съм обществена дейност, но и съм си повишавал образованието –
вечерна гимназия и задочно обучение като студент в Софийския университет. Продължих да си
повишавам образованието, като завърших и следдипломни квалификации по дефектология при проф.
Мутафов и педагогика на зрително затруднените при проф. Радулов.
Изказвам благодарност на Съюза на слепите в България, който оказваше морална и финансова
подкрепа на студентите-отличници със стипендия и осигуряване на четец, както и учебна и друга
литература, записана на магнетофонни ленти.
След назначаването ми за директор на рехабилитационния център за късно-ослепели в Пловдив,
поемам пътеката на административната работа, а не след завършване на вечерната гимназия, както
пише Аврам Аврамов. След като бях принуден да напусна рехабилитационния център, създадох
първата у нас маршрутна служба по надомна рехабилитация и работех като учител по рехабилитация
по местоживеене.
Постъпил съм в училище за слепи на 10 години в 3 клас, а не на 7 години, както той пише.
През 10-годишния период от създаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България,
осъществило се на 15.08.1997 г., са проведени 5 Национални празника на специфичните възможности
на сляпо-глухите във Варна, Пловдив и Добрич, включващи 5 Национални фестивала по художествена
самодейност, с изложби по приложно и изобразително изкуство, 5 Национални първенства по спортни
и лекоатлетически дисциплини и 6 Национални турнира по шахмат, проведени през тези 10 години.
Проведени бяха също 3 Национални срещи на сляпо-глухите – 1999 г. в Дряново, 2000 година – в

Хисаря, 2001 година в гр. Баня, Карловско.
Издадени са и 2 стихосбирки на сляпо-глухи поети: "Хоризонти" – 2005 година и "Искри в тишината"
– 2007 година. От 2003 година НАСГБ издава списание "Звук и светлина". От 2004 година към НАСГБ
функционира Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" в Пловдив, в който
се осъществява обучение по тактилен жестов език за тотално сляпо-глухи, слухово-речева
рехабилитация, брайл, машинопис за усвояване на десетопръстната система на писане, компютърна
грамотност, полезни умения, ориентиране, мобилност и зрителна рехабилитация, физическа култура,
арт-терапия. НАСГБ като член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към
Министерски съвет и на Националния съвет на хората с увреждания в България е равнопоставен и
активен партньор на национално представените организации на и за хора с увреждания и участва във
всичките им инициативи и мероприятия. НАСГБ активно участва и на националния протест,
организиран и проведен от национално представените организации на и за хора с увреждания, пред
Народното събрание на 25.Х.2007 год., като и подписа Меморандума от името на национално
представителните организации в подкрепа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
На 1.XII.2007 г. се проведе и Тържествено събрание Юбилеен концерт по случай 10 годишнината от
създаването на НАСГБ.

ПОЕЗИЯ Хронология

„Белият кокер умря
към средата на петата водка”
из стихотворението „Кинология” на Вл. Кацарски

След втората водка започвам много бързо да поумнявам.
Всичко ми става толкова ясно и толкова хубаво, че чак ми се плаче.
След третата водка религии нови създавам!
Много умно говоря. Всички наоколо много умно ме гледат и слушат.
Само дето не разбират какво им казвам.
След четвъртата водка момичето до мен изведнъж става много красиво и умно.
- Животът - казва ми то философски - Започва едва след петата водка.
Но към средата на петата водка една черна душа уби белия кокер на Владо,
а животът едва сега започваше.........!
Димитър ГРУДЕВ

Опожарена гора

Не! На гора тя не прилича –
покосени от смърт,
неизброими черни тела.
Ветровете, стихиите
и небесните мълнии тук
те лудееха в танци и песни.

Светлината е мрачна
Тишината без птичите свирки,
разпокъсани струни, стеблата мълчат
Христо ХАЙТОВ

ПРАЗНИЧНО Лазаровден, Цветница и народната традиция

Лазаровден и Цветница са винаги в последната събота и неделя преди Великден. Главната обредна
роля е на девойките. Те пеят и играят. Но това не е веселие, а съдбовен ритуал. Нарича се лазаруване.
За самите момичета обредът е “посвещение” в моминството, във възрастта преди женитбата. Някога се
е смятало, че девойка, която не е лазарувала, не може да се ожени. Заедно с това моминският ритуал
трябва да донесе стопанско и житейско благоденствие на цялото село. Ето защо лазарките, макар да са
съвсем млади момичета, се посрещат с почит от всички жители. Тази значимост на лазарския ритуал
навярно го е съхранила и до ден днешен. Сам по себе си обредът е красив и витален. Обичаят е познат
във всяко българско село и район. Затова има много локални обредни варианти. На места и названието
е различно. Но основните елементи са общи. Всяка лазарска група трябва да изпълни цикъл от песни, а
на места и танц, характерни само за тези празници. Някога момите обхождали със своя обред всички
къщи в селото. Днес в някои села ритуалът само се пресъздава на сцена. Но в много селища обичаят се
възпроизвежда така, както някога – лазарките обикалят всички къщи. Традиционният смисъл е
лазарките да внесат във всеки дом своята обредна благословия за благоденствие и сбъдване на
най-съкровените надежди за всеки от семейството. В пространния обреден цикъл лазарски песни има
подходящи текстове за всяка възраст и социално положение. Образите в тези песни носят много
старинна символика и звучат особено поетично. Дъщерята-мома е пролетно цвете или звезда.
Синът-ерген е напет юнак на красив кон и се надбягва със слънцето. Бащата е представен като могъщо
родословно дърво. Децата са ято гълъби… Има песни и за основните поминъци – от земеделието и
овчарството, до златарството и даскалуването.
ВЕЛИКДЕН
Иван Вазов
Христос възкръсна!

Из гроба тъмни
той мрака пръсна:
пред нас да съмне.

Мъжът, детето
сега се радват,
играй небето,
трепери адът.
Да пейм, дружина!
Великден днес е!
Цял свят почина:
Христос възкресе!
Редакцията на списание “Зари” поздравява всички свои читатели с настъпващата пролет и
наближаващите Великденски празници. Скъпи приятели, желаем ви здраве, щастие и много светли
мигове. Благодарим за всички получени поздравления по случай първи март и за изпратените от вас
мартенички. Благодарим ви, че цените нашия труд.

ПРЕМИЕРА Ново помагало в ръцете на специалиста

Специализираната литература по тифлология и нейните тясно профилирани области по психология,
педагогика и рехабилитационно корекционни практики при хората с нарушено зрение се обогати с още
една интересна и полезна книга. Съвсем наскоро се появи на бял свят най-новата книга на Ангел
Сотиров "Рехабилитация на хората с нарушено зрение". Той е познат на нашите читатели, като един от
сериозните изследователи на различните проблеми, пряко свързани с живота, адаптирането и
реализацията на невиждащите. В обема на новата книга от 184 страници авторът разработва и
сполучливо осветлява множество актуални проблеми и лансира редица практически похвати с
разностранна тифлологическа насоченост във всекидневието на тази категория инвалиди, което
обогатява информираността и разширява знанията на работещите в тази тясно концентрирана
корекционна рехабилитационна област. Съдържанието на неговото помагало е структурирано в 4

глави: "Опити за психологически проучвания", "Основна рехабилитация", "Ориентиране и мобилност"
и "Професионална подготовка". Пособието е придружено от 13 черно-бели фотографии, които
нагледно илюстрират дейността на Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив. В това
интересно и полезно издание са събрани различни статии, съобщения и доклади на автора, който дълги
години работи в областта на психологията, педагогиката и рехабилитацията на невиждащите хора в
нашата страна. Това е много важно, тъй като самият той черпи същността на изложенията си от
неопровержимите извори на живота, реалните обстоятелства в него и самия практически опит.
Събраните материали в новата книга на Ангел Сотиров са писани в продължение на 26 години и са
публикувани през този период в различни специализирани периодични списания и конкретни
тематични сборници. Като полиграфична обработка и оформление книгата е продукт на издателски
творчески нюх, има приличен дизайн и приятен изглед, което веднага привлича погледа на
любознателния читател. Изданието е в тираж от 300 екземпляра, което за тифлологическата литература
в нашата страна е предостатъчно и може да задоволи интересите на тесния кръг от специалисти.
Авторът е подарил по 3 екземпляра от книгата си на библиотеките при Софийския и Пловдивския
университети, в които самият той е следвал и за известно време е бил преподавател в последния.
Библиотеката на Софийския университет е пожелала да закупи още няколко екземпляра от книгата на
г-н Сотиров, с което да се даде реална възможност на обучаващите се в съответните факултети и
конкретните направления да се запознаят с нейното съдържание, което ще им даде повече информация
в тифлологически аспект по съответния конкретен проблем. Библиотеката на Пловдивския
университет, от своя страна, изпрати благодарствена грамота на автора за сторения от него жест на
дарителство.
"Рехабилитация на хората с нарушено зрение" е четвъртата авторска книга на Ангел Сотиров, в чието
съдържание е вложена много актуална информация, конкретизирани подходи и практически опит при
решаването на един или друг корекционно рехабилитационен проблем. Именно с това книгата е ценна
за специалистите, които работят със слепите в системата на Съюза и неговите поделения, в училищата
за деца с нарушено зрение, в рехабилитационните звена из цялата страна, за студентите, които следват
специална подготовка, даже и за доброволците, които се появяват по места в съюзните ни организации.
Предишната книга на Сотиров - "Българските организации на слепи – вчера и днес" (2004) вече трета
година е притежание на фондовете на Вашингтонската конгресна библиотека на САЩ. Това се
реализира, благодарение на отдела за международен книгообмен при Национална библиотека "Свети
Свети Кирил и Методий" – София.
В най-близко време книгата на Ангел Сотиров "Рехабилитация на хората с нарушено зрение" ще бъде
издадена в аудио версия и компактдиск в МР3 формат от звукозаписното студио на ССБ, а в
брайлографиран вариант се очаква да бъде отпечатана от Националното читалище на слепите "Луи
Брайл", чиято "Електронна библиотека" заедно с още няколко специализирани сайта ще предлагат
книгата на читателите и в електронна версия. По този начин представената ви книга ще бъде достъпна
за всеки, който проявява интерес към тази тясно специализирана област на познанието – тифлологията.
Да се надяваме, че Ангел Сотиров в скоро време ще ни изненада с нещо ново като хрумване,
намерение и оригинална интерпретация по специфичната проблематика за живота на слепите и ни
поднесе следващата си книга с интересни виждания, оригинални внушения, практически своеобразия и
изпитани лично от него прийоми в корекционно рехабилитационния процес при прилагане на
индивидуалните подходи за формиране на максимален обем от умения при обучението на отделния
невиждащ клиент в интернатна и извънинтернатна форма на подготовка.
Венко МОДЕСТА

Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?

1. КАКВИ СА ТЕЗИ ФЕНОМЕНИ?
Невиждащият Франц Фестнер от Германия дава обява във вестниците, че търси брачни двойки за игра
на карти. Откликнали 36 двойки, но когато разбрали, че Фестнер е сляп, всички, освен една двойка, са

се отказали (фон Курт, 1982).
Мой напълно сляп приятел споделя: „Когато съм по-добре облечен – виждащите хора се втурват да
общуват с мен и да ми помагат, и тогава повече непознати хора ми говорят на „вие”. Сякаш се стопяват
всякакви ”ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ”, приемат ме изглежда като напълно равен с тях!?”
В учрежденско барче на ССБ ще забележите - виждащите посетители не толкова често сядат до свои
слепи колеги. Но и хората с нарушено зрение избират партньорите по маса най-вече измежду своите
другари по увреждане.
Много ярък пример за може би сегрегационни нагласи, за „САМОИЗОЛАЦИЯ” от виждащите свои
колеги е отбелязването на студентския празник преди известно време чрез двудневен купон на
витошкия хотел „Морените”, организиран от Асоциацията на студентите и младежите с увреждания.
Този съвсем пресен сегрегационен порив вероятно се дължи и на проявените към тях „РЕАКЦИЯ НА
ИЗБЯГВАНЕ” или „отношение на безразличие” от страна на здравите студенти.
Току-що създадена брачна двойка хора с нарушено зрение, живееща в малка стаичка на пловдивското
работническо общежитие, кандидатства за ведомствен апартамент в жилищния комплекс на
тамошното специално производствено предприятие. Няма свободни апартаменти, и Ръководството на
Регионалната организация на ССБ им предлага етаж от къща в центъра на Пловдив. Категорично
отказват, с мотив: „Искаме да сме си с другарите по съдба!”.
Какви са тези социалнопсихични феномени? За психични бариери ли става дума? Или са налице
ДИСКРИМИНАЦИОННИ НАГЛАСИ? А може би са СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ? Във всичките
примери сме склонни да смятаме , че са манифестирани т.нар. „СОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ”.
Социалните дистанции се проявяват съвсем спонтанно към лошо облечени и нечистоплътни лица, към
хора с телесни и видими сензорни увреждания, към пийнали граждани, към хора с по-тъмна кожа.
В примерите с учрежденското барче, отказания етаж от къща и осмодекемврийския купон на
витошкия хотел „Морените” установяваме, че социални дистанции се манифестират не само към
хората с нарушено зрение, но и зрително затруднените лица на свой ред също са склонни да се
дистанцират от своите виждащи колеги и съседи, да търсят „уюта” на тифлосоциума (Литвак,1982).

2. ЦЕЛ НА РАЗРАБОТКАТА
В тази разработка, както показва нейното заглавие, ще се опитаме :
А. Да посочим по-характерни примери на социални дистанции към невиждащи хора, а също и примери
на социални дистанции, които слепите проявяват към хората с нормално зрение;
Б. Да разкрием най-общо съдържанието на термина „социална дистанция”;
В. Да представим съществуващия проблем;
Г. Да идентифицираме някои от по-често срещаните причини за манифестация на социални дистанции
към хората с нарушено зрение;
Д. Да маркираме някои последици от социалните дистанции към слепите хора.

3. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ УТОЧНЕНИЯ
В американската социология и психология с термина „социална дистанция” се описват реално

съществуващите дистанции между различните групи в обществото, формирани по различни признаци
– социална класа, раса, етнос, религия, сексуална ориентация, увреждане и др. Всеизвестен също е и
фактът, че тези различни групи обикновено не се смесват. Както се разбира вече, тя е твърде различна
от термина „локална дистанция”.
Терминът „социална дистанция” най-често се свързва с американския социолог Emory Bogardus, който
я определя като „степените и видовете разбиране и чувства, които хората отнасят един към друг разбирателството между хората, техните положителни или отрицателни чувства" (Bogardus, 1928).
Определена по този начин социалната дистанция се превръща в чудесен индикатор за расови,
етнически и всякакви други предразсъдъци. На социолозите и психолозите Е. Богардус също е
известен със своята прословута „СКАЛА”, наименувана с неговото име. Какво представлява тази
скала? Още през 20-те години на миналия век Е. Богардус формулира „Списък от твърдения”,
представляващи различни степени на „БЛИЗОСТ И ДИСТАНЦИЯ”. Скалата от твърдения е включвала
такива „ПОКАЗАТЕЛИ” като женитба, приятелство, съседство, обща трапеза и други. Богардус и
неговите последователи посредством съответни скали извършват количествени измервания на
междурасовите отношения и поведение.
Терминът „нагласа” в психологията и социологията широко се използва при обяснение на човешкото
поведение. Нейни терминологични еквиваленти са „УСТАНОВКА” (Узнадзе), „АТИТЮД” и
„ДИСПОЗИЦИЯ”. Най-често нагласата се определя като ПСИХИЧНА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕН НАЧИН. Тя съдържа 3 компонента: когнитивен (познавателен), емоционален и
конативен (поведенчески). Нагласата въздейства върху това как ще наблюдаваме отделни обекти,
явления и хора, какво ще мислим за тях и как емоционално ще реагираме на тях. Заедно с това
нагласата действа и като МОТИВ, подбуждайки нашето поведение и влияейки му.
Спрях се на термина „РЕДУЦИРАНЕ”, като отхвърлих термините „НЕУТРАЛИЗИРАНЕ” и
„ПРЕМАХВАНЕ”, защото в повечето случаи социалните дистанции не могат да бъдат изкоренени
поради тяхното естество, предполагащо изключителна спонтанност и невероятна устойчивост (фон
Курт, 1982). При тези случаи социалните дистанции могат в по-голяма или по-малка степен да бъдат
САМОРЕДУЦИРАНИ.
4.СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА
„Не слепотата, а отношението на другите, респективно на онези, които виждат, е бремето, което
трудно се понася.” Хелън Келър
Това не особено оптимистично твърдение на великата американска сляпоглуха определено визира
негативните социални нагласи към слепите и слепотата, които са изглежда една от най-важните
детерминанти, пораждащи особено често социални дистанции.
Американският изследовател на тази проблематика Химес (1950) групира нагласите към слепите в 3
основни типажа:
А. „слепият просяк”;
Б. „слепият гений”;
В. „слепият медиум”.
Както се вижда вторият и третият типаж включва позитивните социални нагласи към слепите, които
съществуват още от античните времена.
Функционирането на тези ПОЗИТИВНИ (ДОРИ СУПЕРПОЗИТИВНИ) НАГЛАСИ към слепите ние
само го отбелязваме, но поради задачите на нашата разработка обект на силен интерес ще бъдат
негативните социални нагласи към невиждащите хора. Те именно са първият основен източник на
СОЦИАЛНИТЕ ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕ. А наличието на тези социални дистанции, както ще
се разбере по-нататък в нашето изложение, установяват много автори.
Според сръбския изследовател д-р Д. Попович съвсем убедено може да се твърди, че сред виждащите
хора преобладават предварителните негативни представи за слепите. В морален аспект оценките за
слепите са полярни – те биват смятани или за светци, или за грешници (Браверман, 1950). Такава
полярност на оценките установявам и аз. Анкетната карта, която аз използвах при едно мое анонимно
дифузно социално-психологическо проучване, проведено през 1984 г. с около 400 респонденти,
съдържаше и твърдението: „според мен слепите са...”. Това твърдение анкетираните лица допълваха
със свои оценки.

Когато се обсъждат нагласите към слепите хора, могат да се посочат много широк кръг от оценки за
тях. Тези оценки могат да се разположат по цялата дължина на скалата на континиума, чийто половини
могат да се означат като позитивни и негативни нагласи, имайки предвид, че всички тези оценки в
значителна степен са стереотипни и по своята същност са предразсъдъци (Попович, 1986). И в нашето
проучване се установи групиране в двата края на скалата на континиума на дописаното твърдение.
Ярък емпиричен индекс за съществуването на социални дистанции у виждащите хора към слепите е
реакцията на избягване на преките контакти с тях, което е резултат или на крайно непознаване на
слепите и слепотата, или на естествената човешка склонност за избягване на негативни стимули
(Попович, 1986). А вероятно повечето от вас ще се съгласят, че някои невиждащи хора „при първо
четене” не са стандартна гледка.
Твърде интересна е позицията на немския психолог проф. фон Курт (сам невиждащ), че само 7% от
хората без зрение смятат, че са интегрирани в своята социална среда (фон Курт, 1982). Този много
любопитен феномен може да се обясни не само с проявяваните към невиждащите социални дистанции
от хората с нормално зрение, но и както посочихме по-горе, с често срещаната склонност на самите
слепи към САМОИЗОЛАЦИЯ.
5. ПРИЧИНИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕ
Определена от Комаровски като „сдържаност и ограничение в социалното взаимодействие” социалната
дистанция се превръща в един високо продуктивен обяснителен модел. Посредством нея могат да се
обяснят посочените в началото 5 социалнопсихични казуси /ако не всички, то повечето от тях/. Освен
това, със скали, подобни на тези на Богардус, може дори количествено да се измерва степента на
проявените „сдържаност и ограничение в социалното взаимодействие” между групите.
Можем да предполагаме, че социалните дистанции към слепите хора се пораждат най-вече от две
детерминанти:
А. Наличието у някои виждащи хора на негативни нагласи към тях – от почти неутралните „те са
особени, странни”, „те са съвсем други хора”, до определено негативните „инфантилни, мнителни,
недоверчиви”, и се стигне до силно негативните „злобни, завистливи, неадекватни”. Така са дописали
твърдението „Според мен слепите са...” респондентите от споменатото по-горе анкетно проучване.
Б. Някои реално съществуващи характеристики и поведенчески реакции у част от слепите хора като:
„странна походка”, „особена стойка”, „блуждаещ поглед”, „маскоподобните лица”, „липсващите или
затворени очи”, „очи с козметични дефекти”, „лошото или нечисто облекло” , „непрекъснато да
хленчат и се оплакват от съдбата си, за да предизвикат съжаление и снизхождение”, „да афишират своя
недъг, за да постигат максимум ползи от него”.
И в двата случая, описани току-що, социалната дистанция представлява следствие, последица. И в това
си качество, както вече се каза, тя определя моделите на социално взаимодействие като харесване,
дискриминация, женитби, обща трапеза и пр.
Американски автори установяват, че СТЕРЕОТИПНОСТТА и НЕГАТИВНОСТТА на социалните
нагласи към слепите силно зависят от културния и образователен статус и от социалния произход. И в
същото това мое проучване се натъкваме на подобна тенденция – регистрираме добре изразена
обратнопропорционална зависимост между степента на образованост и негативността на оценките за
слепите, за техните познавателни възможности и за възможностите им за професионален труд
(Сотиров,1985).
6. ПОСЛЕДИЦИ ОТ СОЦИАЛНИТЕ ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕ
Както бе отбелязано по-горе социалната дистанция на свой ред може да бъде детерминанта. Точно в
това си качество социалната дистанция представлява онзи социалнопсихичен фактор, който обособява
социалните единици по признаците социална класа, раса, етническа принадлежност, религия,
увреждане и т.н. Както вече споменахме, в така обособените групи съществува обикновено добре
изразена тенденция те да не се смесват помежду си. СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ е ГЛАВНАТА
ПРИЧИНА за относителната ЗАТВОРЕНОСТ на тези групи. Несправедливи сме изглежда, когато
обвиняваме представители на тези групи в СЕГРЕГАЦИОННИ НАГЛАСИ. СОЦИАЛНАТА
ДИСТАНЦИЯ е най-вероятно онзи ОБЕКТИВНО функциониращ ЗАЩИТЕН МЕХАНИЗЪМ,
предпазващ групата от РАЗПАДАНЕ и осигуряващ НЕЙНАТА УСТОЙЧИВОСТ И ЦЯЛОСТ за

по-дълго време. Определено ФУНКЦИОНИРАНЕТО на ТОЗИ МЕХАНИЗЪМ може би никак НЕ
ЗАВИСИ ОТ НАШАТА ВОЛЯ.
В рамките на тези групи откриваме също ДОБРЕ ОБОСОБЕНИ ПОДГРУПИ по ДРУГИ ПРИЗНАЦИ –
ОБРАЗОВАНИЕ, ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ и т.н. И В ПОДГРУПИТЕ Е
НАЛИЦЕ СЪЩО ДОБРЕ ИЗРАЗЕНА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА СЕГРЕГАЦИЯ. Този социалнопсихичен
ФЕНОМЕН Е ДОБРЕ ВИДИМ и без да са правени СПЕЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, САМО НА
БАЗАТА НА ПО-ВНИМАТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ НА НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ПОДГРУПИ.
СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ като ФАКТОР, ОБОСОБЯВАЩ И ПОДГРУПИ, И ПОДДЪРЖАЩ
ТЯХНАТА УСТОЙЧИВОСТ, ФУНКЦИОНИРА БЕЗОТКАЗНО И В ГРУПАТА на „ХОРАТА С
НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ”. В тази група добре СЕ ОТКРОЯВАТ подгрупите на хората „БЕЗ НИКАКВО
ЗРЕНИЕ” и на тези „С ОСТАТЪЧНО ЗРЕНИЕ”, на „ПО-ОБРАЗОВАНИТЕ” и на „С ПО-НИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ”, и т.н. Тези подгрупи и подобни на тях, но изградени по други признаци, са
относително „ЗАТВОРЕНИ” и почти „НЕ ДОПУСКАТ” при себе си представители на „ДРУГИТЕ
ПОДГРУПИ”, изградени на „ПРИНЦИПА НА ОПОЗИЦИЯТА”, сиреч „ЗДРАВИ-УВРЕДЕНИ”,
„ВИЖДАТ - НЕ ВИЖДАТ”, „ЗАМОЖНИ-БЕДНИ”. Действа многовековният железен принцип
„ВСЯКА ЖАБА ДА СИ ЗНАЕ ГЬОЛА И МЯСТОТО В НЕГО”. Разбира се има и „ИЗКЛЮЧЕНИЯ”,
които потвърждават „ДРЕВНОТО ПРАВИЛО”.
Както е известно, според „ТЕОРИЯТА НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА” във всяка група
ФУНКЦИОНИРАТ ЕДНОВРЕМЕННО ДВЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ - „ТЕНДЕНЦИЯ ЗА
ЗАПАЗВАНЕ НА ГРУПАТА” и „ТЕНДЕНЦИЯ ЗА РАЗПАДАНЕ НА ГРУПАТА”. Именно първата
тенденция е ПРИЧИНАТА за ”сегрегационните пориви”, а ВТОРАТА – източника на
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ЗАБЕЖКИ”.
7. НЯКОИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
За читателската аудитория на сп. „Зари”, може би с малки изключения, е несъмнена огромната роля на
рехабилитацията за човека с нарушено зрение, за да може той да постигне в оптимална степен
самостоятелен и независим живот. Именно рехабилитацията изпъква със своята главна задача – да
възстанови социалните, трудовите и професионални функции на личността (Радулов, 1999), а при
слепородените – да изгради тези функции. „Това означава, че вниманието в рехабилитацията е
насочено към функциите на личността, а не към нейните увреждания.” (Радулов, 1999). В дефиницията
на проф. Радулов за рехабилитацията се акцентира върху крайната цел на процеса – „постигане на
самостоятелен и независим живот”. И точно този модел на рехабилитация, без каквито и да е
медицински забежки, се осъществява в Националния център за рехабилитация на слепи и мрежата от
дневни центрове вече около 2 десетилетия. Посредством рехабилитационното обучение у техните
клиенти се формират необходимите им рехабилитационни умения, подготвят се адекватно за
предстоящата им социална реинтеграция. Формираните, посредством всички рехабилитационни
дисциплини, социални умения, в определена степен редуцират занапред проявяваните социални
дистанции към хората с увредено зрение. Промененото, вече по-положително, самоотношение на
клиентите на тези центрове също очакваме да скъсява социалните дистанции към тях.
В груповите занятия по всички рехабилитационни дисциплини освен темите за „ПСИХИЧНИТЕ
БАРИЕРИ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ СЛЕПИ И ВИЖДАЩИ ХОРА”,
„ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ КЪМ СЛЕПИТЕ”, в бъдеще трябва да се обсъждат и
теми, свързани със социалните дистанции към слепите като: „СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ СОЦИАЛНИ
ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕ?”, „В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВАТ ТЕ?”, „КАКВО ГИ ПОРАЖДА?”,
„КАК МОГАТ ДА БЪДАТ РЕДУЦИРАНИ?”. По време на тези дискусии могат да се посочват примери
на ярко проявени социални дистанции към слепите, а също и случаи, когато те липсват. Специално
внимание трябва да се отделя на казуси, при които социалните дистанции към слепите хора са
редуцирани в резултат на корекции в поведението на хората с нарушено зрение, благодарение на
рехабилитационното обучение. Посочените по-горе теми могат да бъдат обсъждани и в
индивидуалните занятия по всички рехабилитационни дисциплини, когато възникне подходящ повод.
Може би е добре в близкото бъдеще да се направи опит тези наши предположения и очаквания за
ролята на рехабилитацията за минимизиране на социалните дистанции към клиентите в
пострехабилитациония период да се проверят експериментално. Вероятно могат да се създадат скали,

подобни на тези, с които Богардус е измервал междурасовите социални дистанции или някои от
неговите скали да се приспособят за нашите цели.
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ПРОЕКТИ ССБ спечели нов проект

Съюзът на слепите в България започна изпълнението на проект "Създаване на ефективен модел за
социално-икономическо развитие на териториалните структури на Съюза на слепите в България".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен
капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 227 488,27 лева, а периодът за изпълнението му е 18 месеца.
Водеща организация в проекта е Съюзът на слепите в България, а партньор - Сдружение "Национален
център за рехабилитация на слепи".
Основната му цел е непосредствено да задълбочи процесите на въвеждане на европейско измерение в
цялостната работа на Съюза на слепите в България (ССБ) и неговите 129 реално работещи структури в
страната.
Проектът е насочен към служителите в 129-те териториални структури на Съюза на слепите в

България. Те са организирани в 113 местни и 16 регионални структури.

Резултатите от проекта ще въздействат индиректно върху цялата членска маса на ССБ – над 19 000
души в цялата страна, които ще се възползват от услугите на създадения по него Ресурсен център.
Основните дейности, предвидени по проекта, са:
- Разкриване на Ресурсен център за проектно управление, стратегическо планиране, информация и
консултиране към ССБ – София.
- Разработване на специализиран софтуер за администриране на база данни в помощ на регионалните
структури на ССБ. Обновяване на УЕБ страницата на ССБ.
- Обучение на 32 представители на регионалните структури на ССБ за работа със специализирани
компютърни програми и Интернет.
- Провеждане на 4 семинара по актуални проблеми на българското законодателство, отнасящо се до
хората с увреждания.
- Консултации на местните структури на ССБ по законовата база и нормативната уредба на
законодателството за хора с увреждания.
- Провеждане на два семинара по НСО мениджмънт в НЦРС – Пловдив.
- Дейности за информация и публичност на проекта.
Проектът стартира на 04.02.2008 г. и ще продължи до 04.02.2009 г. През това време всички ще имат
възможност да следят развитието му чрез предвидените семинари, публикации или чрез УЕБ
страницата на Съюза на слепите в България – www.ssb-bg.net.
Диана ТОДОРОВА
Бел.ред.
Официално проектът бе представен на пресконференция, организирана от ССБ на 27 февруари в
сградата на Централно управление. Интересът от страна на медиите за съжаление не бе голям, но пък
се радвахме на присъствието на нашите приятели и партньори от фондация ”Хоризонти”, Национално
читалище на слепите “Луи Брайл” и Радио “Алма матер” в лицето на Мира Попова, които проявиха
интерес към начинанието. На пресконференцията присъстваха и представители от Министерството на
държавната администрация.

Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в
България

С Пенка ХРИСТОВА – член на управителния съвет на Фондация “Хоризонти” разговаря Димитрина
МИХАЙЛОВА
Не минава ден, в който от радиото или от другите медии да не слушаме за възможностите, които
предоставя Европейският съюз за развитие на българското общество посредством финансирани по
така наречените “оперативни програми” дейности. За да могат да се получат средства по тези програми
е необходимо организациите, които кандидатстват за финансиране да имат зад гърба си вече една
богата биография и да са натрупали не малко опит при разработването и управлението на спечелени
проекти.
В началото на месец декември бяха обявени резултатите от оценката на проекти по първата открита
процедура “Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професио-нализъм за
постигане на партньорство с администрацията и съдебната система” на Оперативна програма
“Административен капацитет”. В списъка на спечелилите се оказа и Фондация Хоризонти”, което ми
даде повод да потърся за разговор г-жа Пенка Христова.
– Г-жо Христова, каква беше конкуренцията, с която успяхте да се преборите?
– Фондация „Хоризонти” е една от 329-те организации, които кандидатстваха по първата открита
процедура на оперативната програма “Административен капацитет”. От тези организации бяха
одобрени проектите на общо 47. Така че, като се има предвид и това, че самото разработване на
проектите изисква вече сериозна специализирана квалификация, бих могла да кажа, че наистина
нашата фондация получи много висока оценка.
– Какъв е проектът, с който кандидатствахте и по който ще получите финансиране от еврофондовете?
– Проектът е на тема: Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с
увреждания в България. Проектът е в рамките на оперативна програма “Административен капацитет”,

попроцедура: “Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професионализъм
за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система” - приоритетна ос ІІ.
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.3. – „Укрепване на капацитета на структурите на
гражданското общество”. Една от насоките, в които трябва да се работи за да се постигнат
стратегическите цели на програмата е подобряване на работата на държавната администрация за
реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на
условия за устойчив икономически растеж и заетост. В процеса на реализиране на ефективните
политики свой дял ще има и гражданският сектор.
Хората, които се занимават в този сектор знаят, че изискванията към възможностите на организациите,
които биха могли да получат финансиране, нарастват така да се каже лавинообразно. За малките и
дори за вече не съвсем малките неправителствени организации става все по-трудно самостоятелно да
отговорят на тези изисквания. Пред тях следователно се откриват две възможности, или да си останат
в скромните рамки на досегашната си дейност, или да се кооперират с други организации и вече заедно
да се преборят за възможността да решават по-значими проблеми и да получат и по-сериозно
финансиране.
Един от начините, чрез които и малките организации биха могли да си осигурят възможности да
участват в тези процеси е те да се структурират в мрежи и чрез това да повишат организационния си
капацитет, което е и във фокуса на настоящия проект.
– Като се има предвид колко трудно си партнират различните организации на хора с увреждания,
искам да ви запитам какво ви накара все пак да насочите усилията си именно към увеличаване на
възможностите за съвместна работа на точно такива организации?
– Известно е, че в националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г. изключително много се
акцентира върху подкрепата на инвестициите, необходими за икономическото развитие. Част от тези
инвестиции би трябвало да бъдат насочени към развитие на човешкия потенциал и възможностите за
социално включване. В контекста на човешките ресурси хората с увреждания по правило се
причисляват и то не без основание към уязвимите групи. Социалният статус на повечето от хората в
тези групи в много голяма степен клони към социално изключване и бедност, а не към социално
включване и просперитет. Подобна съдба имат и повечето от техните организации и сдружения.
Поради ограничения си мащаб и финансова нестабилност те също са заплашени от своеобразно
социално изключване.
С реализирането на този проект ние искаме да поставим основите на една действаща мрежа от
неправителствени организации на хора с увреждания, чрез което очакваме да се повиши капацитетът
на всички участници в нея. По този начин ще се постигнат значими обществени ползи, както и
положителни ефекти върху общностите на хората с увреждания.
- Тези възможности не се ли осигуряват от правителствените документи, напр. от Националната
стратегия за равни възможности за хората с увреждания?
- Въпреки че Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания в частта си
„Общественополитическа рамка” декларира, че чрез нея се осигуряват равни възможности за участие
на всички организации на и за хора с увреждания в решаването на проблемите, на практика нито в нея,
нито в друг по-актуален стратегически документ не е заложен механизъм за такова равно участие.
Ето защо ние смятаме, че с нашия проект ще подпомогнем малките организации да се включат в
обществено полезни дейности като развият помежду си така наречените хоризонтални връзки.
– Кажете ни нещо по-конкретно за проекта.
– Както вече споменах този Проект на фондацията е „Подкрепа за развитие на неправителствените
организации на хората с увреждания в България”. Той е сред 47-те проекта спечелили финансиране в
рамките на процедурата. Неговата реализация започна на 5.2.2008 г. и ще продължи 18 месеца.
Основната цел е: Повишаване на капацитета на неправителствените организации на и за хора с
увреждания за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на Българската
държавна администрация. Целта ще бъде постигната чрез изграждане на мрежа от организации на
хората с увреждания от цялата страна за осъществяване на всестранно сътрудничество, общи действия
и ефективни партньорства. По проекта са предвидени обучения, които ще бъдат полезни за всички
организации на хората с увреждания, желаещи развитие и повишаване на своя капацитет.
Проектът се финансира изцяло от ОПАК и е на обща стойност 184 018 лв.

Целевите групи са предимно малки НПО за хора с увреждания, но проектът е отворен за участие и на
неформални групи, експерти и специалисти в областта на интеграцията на хората с увреждания.
– Кои са основните дейности, които Фондация “Хоризонти” трябва да осъществи, за да бъдат
постигнати набелязаните цели?
- Основните дейности по проекта са:
1. Провеждане на информационна кампания и изготвяне на информационни материали.
2. Социологическо проучване в сферата на организациите на хората с увреждания.
3. Подготвителна работа по създаване на мрежа и организиране на кръгли маси за обсъждания.
4. Учредяване на мрежа за сътрудничество между НПО на и за хората с увреждания.
5. Консултиране на представителите на НПО от мрежата - юридически, орга-низационни и
IT-консултации.
6. Обучения по организационно развитие
7. Обучение по управление на проекти и програми, финансирани по оперативните програми в България
8. Компютърно обучение
9. Изграждане на мултифункционален сайт на мрежата.
10. Създаване и поддържане на справочна база данни.
11. Адаптиране на помощни, учебни и други материали достъпни за незрящи.
12. Издаване на аудио списание „Хоризонти” като информационен източник за проекта.
13. Провеждане на заключителен семинар.
Всички дейности по проекта ще допринесат пряко за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС и
най-вече в областта за превенция на дискриминацията, тъй като чрез институционалното и
организационно стабилизиране на НПО на и за хора с увреждания ще стане възможно тяхното много
по-ефективно включване в процесите на формулиране и реали-зиране на национални и европейски
политики.
– Какви са очакваните резултати?
– Очакваните резултати по проекта са следните:
Изградена мрежа от най-малко 15 НПО на хора с увреждания в България.
Обучени 90 души – представители на НПО на хора с увреждания в областите: организационно
развитие, управление на проекти и компютърни умения.
Изграден сайт и справочна база данни.
Издаден справочник на НПО на хора с увреждания.
Издадени 18 броя на Аудио списания.
Адаптирани за хора със зрителни увреждания символи на ЕС и ОПАК.
След приключването на проекта ще остане да функционира една работеща мрежа от НПО, която ще
има своите правила за работа, сайт за комуникация, изработена стратегическа програма. Това ще
позволи мрежата не само да започне, но и да продължи да бъде партньор на администрацията при
разработване и изпълнение на политиките за хората с увреждания.
– И накрая, бихте ли искали от страниците на нашето списание да се обърнете към онези хора, които се
включват в целевата група, към която е насочен вашият проект?
- Искам да призова всички представители на НПО на и за хората с увреждания да ни подкрепят и да се
включват активно в мероприятията и дейностите по проекта. Ние сме отворени за диалог и
сътрудничество с всички сродни организации.

РАЗКАЗ НА БРОЯ Ко ша правим ся?

(Епидермален разказ)
В понеделник тук всички са мъртви: хотелите, дискотеките и хората. Умират още в неделя следобед. В
петък отново възкръсват. Живеят два дни и пак умират. Преди да дойде демокрацията в понеделник

всички хора отиваха на работа. Работеха всеки ден! По осем часа на ден! Строяха фабрики.
Изграждаха комбинати: химически, металургически, оловно-цинкови. Построиха заводи за
полупроводници и за цели проводници! Но един ден решиха, че са допуснали голяма грешка и
построеното за четиридесет години ликвидираха за четири.
- Е, кво ша правим ся? – попита ме тогава моят приятел от гимназията Пепи.
- Не знам. – повдигнах аз рамене.
- Аз пък знам. - каза Пепи – Ще се захванем с натрупване на първоначален капитал. Вече няма да
ходим на училище, а ще крадем. Сега всички, които искат да натрупат първоначален капитал, крадат!
Така беше. Всички, които искаха да натрупат първоначален капитал крадяха, но не всички попадаха в
районното управление на МВР. Нашият опит да натрупаме първоначален капитал, след няколко
апартаментни кражби, завърши точно там, в районното управление.
- Е, кво ша правим ся? – попитах аз на свой ред Пепи. – Не можахме да станем капиталисти. Вече сме
пълни пролетарии!
- Не сме. – озъби се Пепи. – Защото пролетариите нямат нищо, а ние с теб имаме нещо тук, чукна се
той с пръст по главата. Ще се захванем с политика или религия. Или може да си направим една
фондация. Там сега е най-голямата далавера. Дори може да си учредим едно НПО – завърши
вдъхновено Пепи.
- Какво е туй? – погледнах го разтревожено аз – Да не би да означава някаква партийна организация?
- НПО означава неправителствена организация. Разбираш ли?
- Кво? – погледнах го уплашено аз – Ти искаш да тръгнем срещу правителството? Срещу държавата?
- Какво държава бе? – погледна ме с презрение Пепи – Не разбра ли, че вече държава няма?
- Как така да няма? – не се предавах аз – Ами ние какво сме? Аз, ти и другите хора.
- Аз, ти и другите хора не сме държава, а сме народ. – каза Пепи – И народ не сме, както е казал дядо
Славейков, а сме мърша!
- Това, което е казал дядо Славейков го зная, но ми е някак обидно и никак не искам да се съглася с
него.
- Искаш, не искаш това е положението – отсече Пепи.
Докато с Пепи си изяснявахме държава ли смe или народ и що за народ сме, докато умувахме как да
натрупаме този пусти първоначален капитал, то времето свършило. Не, че времето изобщо е свършило,
а времето за първоначално натрупване на капитал и дошло друго време, време за изграждане на
капитализъм. Ама не див балкански, а хубав, питомен, европейски.
- Айде да се включим! – казвам възторжено аз.
- Кво?! - изгледа ме зверски Пепи. – Няма да се включваме в изграждането на нещо, което ще
разрушаваме само след 30 – 40 години.
- Защо бе, Пепи? Защо смяташ, че това, което се изгражда сега ще се разрушава след 40 години?
- Защото числото четиридесет е сакрално. – отговори бавно Пепи. – Защото Моисей е водил евреите из
пустинята четиридесет години, защото четиридесет дни бродят душите на мъртвите, преди да се
възнесат на небето. Защото, ако искаш да знаеш има дори и църква „Св. 40 мъченици”.
- Бре! Откъде знаеш всички тези неща бе, Пепи? – погледнах го аз с възхищение.
- От Библията – отговори Пепи.
Това, че Пепи не е чел никога библията съм почти сигурен. Най-вероятно всички тези неща той е
научил от Евангелистката църква, която той напоследък твърде редовно посещава. Дори преди
няколко дни ми каза, че са предложили да го направят пастор. Ами да! С тези познания според мен,
той вече е готов за пастор. Но сега засега Пепи не иска да става пастор, а работи като дисководещ два
дни в края на седмицата, събота и неделя, защото, както вече казах нашето селище живее само два дни
- събота и в неделя. В понеделник тук всички са мъртви, хотелите, дискотеките и хората.
Димитър ГРУДЕВ

