ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ Честит нов клуб, Перничани!

На десети юни се реализира една мечта на незрящите в Перник. След почти десетгодишно ходене по
мъки и по инстанции, и настойчиви молби, най-сетне Пернишката съюзна организация откри своя
дългоочакван клуб. Присъстваха кметът на Пернишката община Росица Янакиева, много гости от
общинската администрация, председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев,
председателят на Регионална организация София Асен Алтънов, много гости и разбира се радостните
членове на самата Пернишка организация на ССБ.

Човек, който не е влизал в помещението, което до този момент с голямо въображение беше наричано
"клуб" на организацията, би могъл да се зачуди защо е тая радост за едно място, което тъй или иначе
все пак не е твой дом. Тези, които познават бараката, изпълняваща функциите на клуб до момента,
могат да оценят разликата и да разберат вълнението на пернишките ни колеги.

Сградата, в която се помещава новият клуб се намира в идеалния център на града. Срещу нея е
градският парк. Има много зеленина, а самият клуб е просторен и уютен. Канцеларията е напълно
отделена от останалото доста голямо помещение, с което се осигуряват идеални условия за работа
както на председателя на организацията Соня Захариева, така и на всички членове. Тук хората могат
спокойно да се срещнат и дори да се повеселят, без да се притесняват, че пречат на някого.
Като че ли най-щастливи бяха членовете на известния на нашите читатели Пернишки състав за
автентичен фолклор, защото те вече имат къде да провеждат своите репетиции. Близостта на клуба до
всички административни сгради създава условия за много по-лесен и удобен за нашите колеги достъп
до основните общински институции и това значително облекчава възможностите им да се ползват от
услугите, предоставяни от различните служби.
Тържеството бе открито от председателя на Териториалната организация на ССБ Соня Захариева,

която изрази своята, а и на всички членове дълбока благодарност най-вече към кметицата Росица
Янакиева за нейното разбиране и безусловна подкрепа. Благодарност за това, че тя едва месец след
встъпването си в длъжност се зае с проблемите на хората с увредено зрение и им осигури помещение
за клуб, където могат да се събират и да осъществяват дейността си.

- Г-жо Янакиева, най-искрено ви благодаря за приноса и разбирането, което показвате! Благодарност
изказвам и на цялата общинска управа в лицето на заместник кметовете Боян Боянов, Иванчо Христов,
Иван Джагалски, кмета на кметство Изток Снежанка Викторова, на кмета на кметство Църква Румен
Петров за тяхното правилно отношение към хората с увреждания. Благодарности и на председателя на
общинския съвет г-н Добри Митрев, на директора на дирекция Социално подпомагане - г-жа Лидия
Такева, и на последно, но не по важност, място на г-н Красимир Кючуков, който със собствени
средства и труд направи ремонта и осигури оборудването на новия ни клуб! На всички вас ние,
членовете на Пернишката организация, поднасяме нашата искрена благодарност и ви уверяваме, че,
макар и лишени от зрение, ние усещаме и оценяваме добротата!

Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев благодари на кмета и на цялата
общинска администрация за това, че са допринесли за превръщането на тази дългогодишна мечта в
реалност. Той ги увери, че този клуб ще бъде място за много сериозна работа, място, където ще се
обсъждат проблемите на хората със зрителни увреждания. Място, където на незрящите ще се
предоставят рехабилитационни и различни други услуги. Ще се развива богата културна и
спортно-туристическа дейност.
"Дълбоко вярвам, че в Перник се слага едно положително начало на сътрудничество между общината
и неправителствените организации. Това е европейският модел и все повече решаването на човешките
проблеми ще се извършва от общините в партньорство с организациите на гражданите."
Г-жа Янакиева бе помолена да пререже лентата и да открие новия клуб. Тя честити тази толкова
необходима придобивка, пожела на всички здраве и покани г-н Долапчиев заедно да прережат лентата,
тъй както заедно ще решават проблемите на незрящите хора в региона.
По стар български обичай имаше посрещане с питка и шарена сол. Питката беше направена от една от
известните солистки на фолклорния състав - леля Негрита.
Лисна се и менче с вода, та по вода да върви работата.
Имаше веселие. Имаше и сладко, и солено, за да са изживяванията такива, каквито са в живота. И
докато веселието продължаваше, успяхме да разменим няколко думи с г-жа Янакиева специално за
читателите на списание "Зари":

- Госпожо Янакиева, вие сте първи мандат кмет на града и още през първия месец сте намерила време
и за нашите колеги; наистина ли работата свързана с пробле-мите на хората с увреждания е основен
приоритет за вас?
- Смятам, че пернишката общественост все още е в дълг на хората с увреждания, мисля, че
предоставянето на поме-щение за клуб на организацията на Съюза на слепите е едно от задълженията
на пернишката общественост към хората със зрителни увреждания.
- Като пътувахме насам забелязахме, че на доста места в града са поставени светофарни уредби, какво
още според вас може да се направи за облекчаване на живота на нашите колеги?
- Трябва да се направят много други неща, които да направят околната среда по-лесно достъпна и
по-удобна за незрящите, но засега всичко е въпрос на бъдеще.
-Какво според вас е най-важно да се направи на този етап?
- Лично за мен първо и най-важно е да се показва на цялата общественост, че незрящите, както и
всички останали хора с увреждания, са пълноценни хора, които могат да се реализират в живота,
подобно на всички останали. В тази посока е нормално да се поработи най-вече с младите хора.
- Мога ли да разбирам, че вие и останалите общински служители сте готови да водите диалог с хората
с увреждания за подобряване на техните възможности за работа, както и въобще за подобряване на
техните условия за живот?
- Разбира се, ние вече имаме договорка с вашето ръководство, че ще се подкрепяме взаимно общината вероятно с някакъв ресурс, който може да отдели, за да направим работата на вашата
организация в Перник по-възможна и по-лесна. Ще подпомогнем и вашата фолклорна формация, за да
може да се яви на предстоящия фестивал. В бъдеще време ще подкрепяме дейността на организацията
не само в материален план. Трябва да се работи и с пернишката общественост. Не по-малко важно е да
възпитаме у перничани онова отношение, което се изисква от едни цивилизовани граждани на

Европейския съюз - да се отнасят към хората с увреждания със зачитане на тяхното достойнство и да
проявяват към тях уважението, което се полага на всяко човешко същество.

С пожелание за успешен мандат и с надежда за ползотворен диалог се разделихме с Росица Янакиева.
Ние от редакция "Зари" се присъединяваме към пожеланията за здраве и успешна работа. Честито!
Димитрина МИХАЙЛОВА

ССБ и СБП връчиха литературната награда "Георги Братанов"

И тази година в навечерието на най-светлия български празник - Деня на Славянската писменост,
Съюзът на българските писатели връчи годишните литературни награди на отличили се творци, на
хора, внесли своята лепта и положили таланта си на олтара на българската литература.
Ежегодно литературните награди се връчват в присъствието на печатни и електронни медии и сред
кръг почитатели и приятели на българската книга.
Тази година на 22 май официалната церемония се състоя в Националния дворец на културата, при още
по-широко медийно присъствие и сред по-голям брой гости от литературните кръгове.
С литературната награда на СБП за цялостно творчество бе удостоен писателят Валери Петров, който
без преувеличение може да бъде определен като съвременен български класик.

С учредената от СБП и Съюзът на слепите в България литературна награда на името на Георги
Братанов тази година бяха удостоени поетът Тенко Тенев за стихосбирката "Вечерен пейзаж" и
писателят Костадин Златков за книгата "Хроника на изчезналото време".
Вече е ставало дума за това, че наградата "Георги Братанов" е с най-висока парична равностойност,
придружаваща плакета и затова много силно впечатление направи жестът на Костадин Златков, който
предостави сумата на ръководството на СБП да определи кого от по-възрастните и нуждаещи се от
финансова помощ колеги писатели да подпомогне с нея.
Това беше отразено от електронните медии още същия ден, но за съжаление никоя от тях не спомена
участието на Съюза на слепите в България, който осигурява наградите.
След приключването на церемонията по награждаването, двамата носители на литературната награда
"Георги Братанов" с удоволствие споделиха своето отношение към нея.

Тенко Тенев сподели:
"Много се радвам, че тази награда идва за пръв път в Ямбол. Това е един знак на почит към творците
на Ямбол и знак, че Гошо е дошъл отново в родния си град."
Костадин Златков добави:
"Не съм от хората, които много се вълнуват от внимание. Най-голямото внимание е това, което
оказвам сам на себе си, което значи, че дълбоко уважавам себе си. Но този вид награди са израз на
признание на останалите към труда на човека, който се занимава с творчество. И тъй като
писателството е една от най-занемарените и една от най-ненужните дейности на обществото в този
момент, тези малки подобни събирания са малки светлинки, малки огнища, които утре могат да
събудят и ще събудят по-големи огньове. Приятно ми беше да получа наградата на името на Георги
Братанов - човек, доказал с личния си пример как трябва да се преодоляват тежките моменти в живота
и как човек винаги може да бъде човек, независимо от това какви беди са го сполетели."
За осми път наградата "Георги Братанов" бе връчена, и за осми пореден път литературната
общественост и най-вече Съюзът на слепите в България показа почитта и преклонението си пред поета,
писателя и човека, който остана в душите и сърцата ни със своето творчество завинаги.
За осми пореден път ние повикахме поета обратно при себе си.
Марина ПЕТКОВА
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПОЕТА

На Георги БРАТАНОВ
Побелял, но с душа от камбана,
уморен се завръща поета.
Няма я Тунджа, а града е смълчан и е тихо, и е тягостно тихо.
Светва лампата в скъпия дом
и антена прострелва небето.
Ще ви потрябвам, казваше той съдбата на Омир докоснал...
Ще ви потрябвам... повтаря душата,
А е тихо, а е тягостно тихо...
...И звучат думите - светли, пророчески
във олтара красив на Небето!
Тенко ТЕНЕВ

ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Дядо ми донесе косата от Скопие.
На нея имаше картинка - лъв коси, лъвица го гледа.
Тая коса косеше хубаво само в моите ръце.
Нищо, че бях дете - косех за трима: по-яко от баща ми, от чичовците, от цялата махала. Откосът ми
беше чист, равен, широк два татини разкрача. Който се случеше пред мене, прегазвах го и го
изхвърлях.
Често пъти яки мъже казваха:
- Дай чичи да проба!
Пробваше чичата с моята коса и се отказваше, защото косата преставаше да бръсне. Работеше с
наслада само, когато беше в моите ръце.
Всички се чудеха каква е тая магия - аз ли я правя, или някой, скрит зад буките.

От много работа косачът лъв се изтри. А може би остаря, преумори се, та легна на сянка в някоя
хралупа. Лъвицата обаче си гледаше натам, където някога беше нейният косач. И сигурно пак си го
виждаше.
През 1949 година, по време на най-тежката коситба, ми наредиха да занеса вестници, печатани на
тънка оризова хартия в Москва, Прага и София, за да бъдат разпръснати из бригадирския лагер на
Нови Белград и в самия Белград.
Без да кажа никому, изчезнах и четири дни ме нямаше.
Единственото нещо, което си купих от това пътуване беше острило, на което имаше картинка - лъв
коси, лъвица го гледа.

Бях сигурен, че баща ми е бесен, понеже често изчезвах по време на най-тежката коситба и не можех
убедително да обясня къде съм бил.
Прибрах се на свечеряване и заварих у дома само сестра си Драганка. Каза, че тата ще ме утепа. Затова
бързо да лягам и да се правя на заспал. Така може и да не ме бие.
След малко баща ми викна:
- Дека е айдутина?!
- Спи, много е уморен - каза сестра ми. - Ама гледай, тате, какво убаво острило ти е донесъл...
Баща ми грабна острилото и го метна през отворения прозорец. Острилото издаде звук на ястреб,
който пада от небето със свити криле и грабва белязаната птица, звъня дълго из върхарите и клонаците
и утихна в нощта...
Когато ме подгониха и потънах без следа в тъмното, единствената вест, която пратих на брат ми Миле,
беше: не давай никому да ми пипа косата. По време на коситба често ще минавам из нашите планини.
Ако видиш на разсъмване някоя татина ливада окосена, не се чуди - аз съм ти помагал...
Подир доста години скитах из Верила и легнах под Кръстова бука. Това е огромно бучище на превала
при Яребница. Корените й заемат декар място - влизат в земята, излизат, сплитат се, преплитат се.
Вероятно под земята са още по-оплетени и усукани. Както си лежах и мислех за онова, което не
виждаме, защото нашите очи не могат да ни заведат даже педя под земята, върху която сме се
изпружили, няма да могат да видят нищо и тогава, когато земята ни вземе обратно и станем нейна
плът, нещо падна до мене. Огледах се - острило. Взех го - пареше, сякаш е стояло на жарава. Огледах
го внимателно. На него имаше картинка - лъв коси, лъвица го гледа.
Ей, да не би това да е онова мое острило, хвърлено от баща ми?!
Увих го в листа от чемерика и го сложих в раницата.
Никога не съм вярвал на пророчицата Вангя, пред чийто дом денем и нощем се виеше опашка, чакаща
милост от съдбата, която сляпата жена може да променя.
Помолих кмета на Петрич Тильо Божиков да ме вкара при нея.
Взех със себе си острилото, за което Вангя не можеше нищо да знае.
Погледна ме със слепите си всевижда-щи очи:
- Дай го това острило.
Опипа го, вдигна глава към някакво свое небе, зашепна безгласно, допита се, посъветва се с някого:
- П`ари, п`ари - прошепна - Яко ке те оп`ари... Тате ти го е метнал по тебе и цел живот ке те гони... И
никогаж мира нема да намериш... Но ти се качи на връх Тумба в Беласица, застани до троичната
пирамида, дето собира трите пусти-опустели граници, и го метни у пропастта към Гръцко. Тамо са
собрани и натрупани много маки и проклятия. Ке се умеша и загуби сред тех...
Послушах я.
Оттогава често сънувам, че кося.
Острилото, купено от Белград и хвърлено от баща ми по мене, долита и аз точа с него.
Точа косата, купена от Скопие и лята преди век във Виена, тъмна след покой, искряща и звънка подир
работа.
Среднощният ми откос стига хоризонта и подхваща небето.
А в мрака пред мене светят очите на лъвицата, която гледа своя косач, дето отдавна го няма.
Костадин ЗЛАТКОВ

Петдесетгодишна традиция
Брайловата грамотност вече в продължение на 180 години дава сравнително добра самостоятелност на
невиждащите хора спокойно и уверено да си записват всякакъв вид информация и да четат по тактилен
начин текстове, които са адаптирани чрез знаковата символика на големия френски просветител Луи
Брайл. Независимо от обстоятелствата, че напоследък реално се чувства отстъпление при използването
на този уникален релефно-графичен код, все пак той се употребява във всекидневието от нашите
съсъдбеници - брайлисти, което им предоставя възможност за самостоятелност и те се възползват от

нея най-рационално в своята житейска практика. Примерите за постигната висока скорост на четене,
бързина на писане с плоча и шило са много, а ние брайлистите си ги знаем. След тези въвеждащи думи
от моя страна, искам да се спра на една петдесетгодишна пловдивска традиция, която през
десетилетията на социалистическото извисяване, някои крайни увлечения и настъпилите след това
дълбоки промени успя да се съхрани като културна инициатива в града на тепетата. Това като факт е
много важно за брайловата грамотност, за нейното място в живота на невиждащите и връзката й с
тяхното интелектуално самоусъвършенстване.

През втората половина на месец май, в навечерието на големия празник на славянските просветители солунските братя Кирил и Методий, през 1958 в Пловдив се проведе първото в нашия край състезание
за бързо четене на брайлов текст. Организатор на тази културна инициатива беше Христо Белобрадов тогавашен председател на РСО - Пловдив и управител на клона на ПП "Успех" в нашия град. Той
носеше в себе си пламъка за осъществяването на културните изяви, увличаше невиждащите,
проявяваше управленчески умения в съюзните дела и производствената организация. Спомням си, че
тогава участваха в състезанието само брайлисти, които са усвоили грамотността си в Института за
слепи в София. Ако не греша, отличилите се в това първо пловдивско състезание за бързо четене на
брайлов текст бяха: Велко Гълъбов, Иван Антонов и Георги Димитров - Томбула... Това начало
предизвика голям интерес сред слепите в нашия район и се превърна в една културна традиция, тъй
като в организираните състезания през годините често участваха не само пловдивчани, но и
представители от други населени места в нашия край. Този наш празник на брайловата грамотност
през десетилетията стана една значима културна изява и инициатива за проверка на активността на
съюзните организации в нашия град. Състезанието е приятен повод за среща на брайлистите, дава им
възможност да покажат своите умения и да се подкрепят в стремежа си да прочитат интересни книги
на брайл.
Тази година на 21 май, няколко дни преди празника на Светите братя Кирил и Методий, РСО Пловдив
проведе поредния традиционен брайлов конкурс. Отново се събраха брайлистите, срещнаха се като
стари приятели и се впуснаха със своите индивидуални възможности, показвайки уменията си в
поредното състезание под погледа на журито, да мерят мегдан на съвършенството при използването на
брайловата грамотност.

Поредният конкурс имаше два състезателни етапа - бързо четене и правилно писане чрез използване на
брайловия код. От друга страна брайлистите бяха разделени на две групи - усвоили брайловата

грамотност в училищата за деца с нарушено зрение и самообучилите се в различни курсове.
При четенето беше предложен един и същи текст от "Малкият принц" на Антоан Екзюпери, който
съдържаше пряка реч, започваше от четната страница и се прехвърляше на следващата - чрез което се
проверяваха различните умения и практически сръчности при тактилното декодиране на информация бързина, точен изказ на думите в отделната фраза, яснота на съставните морфеми във всяка словна
единица, без предъвкване и неразбираемост на авторовата мисъл. С хронометър се засичаше
времетраенето на прочитането на предложения текст от всеки отделен състезател. При усвоилите
грамотността си в училищата скоростта се различаваше само със секунди, допускаха се минимални
грешки при точния изказ на словните единици и се проявяваха някои паразитни своенравия на
фонословната говорна практика.
При усвоилите грамотността си в курсове четивната скорост беше сравнително по-ниска, имаше
ненужни преповтаряния на изчетени вече думи или части от тях, донагласяване на думите и
разпокъсване на изчитаната фраза, което водеше до неяснота на авторовата мисъл и до неточно
предаване на отделната фраза.
При състезанието по писане на брайлова плоча с шило беше предложен един и същи текст за двете
групи едновременно - пак от "Малкият принц", който съдържаше пряка реч, която изисква съответното
пунктуационно оформление. Това постави брайлистите при еднакви условия на състезанието.
Диктуването на предложения текст се осъществяваше при сравнително приемлива скорост за всички
участници. Това даде възможност на всеки брайлист да покаже индивидуалната си писмена
грамотност чрез употреба на брайловата символоизразна графична адаптация, което е уникален способ
за самостоятелно кодиране на информация от невиждащите.
Първата група допусна в своите писмени работи сравнително малко правописни грешки - в
оформлението на пряката реч, някои неточности при пунктуационните знаци и добавяне на излишни
точки при буквените графични символи.
При втората група правописните грешки бяха извънредно много - непълно изписване на думи,
пунктуационни неточности, недовършеност на отделната фраза, прибавяне на излишни точки и
неразчитаемост на написаното.
Състезанието в двата си варианта - четене и писане, показа, че всеки брайлист трябва да полага лична
воля, усилия и упоритост за повишаване на своята тактилно четивна и писмена култура. Трябва да се
съжалява, че тази година интегрираните невиждащи ученици в Пловдив не взеха участие в
състезанието, което е минус при реализирането на инициативата.

Оценяването на брайлистите, участващи в състезанието, беше осъществено от компетентно жури в

състав: Петър Стайков - председател и членове Данчо Данчев и Костадин Дечев.
Резултатите от тазгодишното състезание са:
За четене при завършилите училищата за деца с нарушено зрение бяха присъдени следните награди:
първа - Елисавета Стоянова, втора - Мария Кирова и трета - Донка Байкова.
При завършилите курсове и самообучили се: първа награда - Снежана Кирчева, втора - Кирил
Дамянов, трета - Кирил Симеонов и поощрение - Иван Шопов.
Резултатите при писане са следните:
При завършилите специализираните училища за слепи: първа - Елисавета Стоянова, втора - Мария
Кирова и трета - Донка Байкова.
При завършилите курсове или самообучили се: първа - Снежана Кирчева, втори - Кирил Дамянов и
трети - Петър Караиванов.
Фондация "Рехабилитация на слепи" раздаде парични награди на отличилите се в състезанието за
бързо четене и правилно писане на брайл. Нека да се надяваме, че повече брайлисти ще проявят
повишен интерес към инициативите на Пловдивската регионална организация. За участие в
Националния брайлов конкурс от нашата РСО са определени от посоченото жури Елисавета Стоянова
и Снежана Кирчева. Конкурсът ще се проведе в София през есента на тази година. Нека да им
пожелаем успех и по-добро представяне на поредното състезание.
Данчо ДАНЧЕВ

ГЛОБУС Филмовото изкуство става по-достъпно за слепите

В столицата на съседна Сърбия - Белград се проведе първият световен фестивал за адаптирани и
синхронизирани филми, предназначени за потребностите на хората с увредено зрение. За целта отвори
вратите си първият киносалон за тази категория инвалиди. Трябва да се има предвид, че подобни
киносалони за слепи и слабовиждащи любители на това великолепно изкуство са много малко по
земното кълбо, но също така трябва веднага да се посочи, че все още много малко филми са
сполучливо адаптирани за хората с увредено зрение.
Бранко Матич, председател на организацията на слепите "Омир" в Белград, реши в името на своите
съсъдбеници - членове на тамошното сдружение, с помощта на различни програми в областта на
културата и интелектуалния просперитет, да започне реализацията на един такъв проект точно в
Белград. Филмите стават достъпни за невиждащите хора с целия обхват на картината от екрана,
словесното интерпретиране на личностните взаимоотношения, с обясняването на спецификата на
интериора и екстериора, с яснотата на събитийния поток и цялостната панорама на
кинематографичния показ. Този проект, за радост на сръбските съсъдбеници, вече се радва на огромен
успех.

Бранко Матич искрено се радва и се гордее, че толкова голям, важен и интересен проект е реализиран в
неговия Белград, че самата Сърбия се обогатява с още една културна придобивка. По плана на
местната организация към адаптираните досега десет филма ще бъдат адаптирани още толкова. В
обхвата на чудесния проект е планирано да се адаптират за сръбските слепи сто филма от световната и
домашната кинематография.
Бранко Матич с вълнение изтъква, че от септември миналата година всеки месец редовно
Библиотеката на Съюза на слепите в Сърбия ще се обогатява с по един филм в адаптирано
синхронизирана версия за невиждащите хора, които в страната са над 12 000. Чрез централната
библиотека и мрежата от нейни клонове адаптираните филми са достъпни за всеки невиждащ любител
на това прекрасно изкуство.
Данчо ДАНЧЕВ

Доларите накърняват правата на слепите

Печатайки банкноти, които не могат да се разпознават чрез опипване, властите в САЩ лишават
незрящите хора от възможността успешно да използват хартиените пари, заявиха съдиите.
Това решение вероятно ще накара американската хазна да започне да пуска банкноти с различни
размери или със специални изпъкнали обозначения.
Американското дружество на слепите внесе жалба срещу властите още през 2002. Макар и
правителството да признава, че дизайнът на банкнотите не предвижда специални опознавателни знаци
за незрящите, основният аргумент на държавата беше, че така или иначе слепите хора са се
приспособили и са свикнали с тези пари - някои молят продавачите да им помогнат, други сгъват
ъгълчетата на банкнотите, ползват електронни устройства за разпознаване на банкнотите или плащат с
кредитни карти.
Министерството на финансите на САЩ вече предприе стъпки за приспособяване на банкнотите, така
че те да бъдат използвани от хора със слабо зрение. През март 2008 беше представена нова банкнота от
пет долара с голяма цифра "пет" с виолетов цвят, която добре се разпознава от слабовиждащите хора.
Освен това многократно са били обсъждани проекти за пускане на банкноти, различаващи се по

размери в зависимост от номинала, но до момента тези предложения срещаха противодействие от
страна на производителите на улични автомати, които приемат хартиени пари.
Те казват, че пускането в обращение на нови банкноти ще изисква пренастройване на автоматите,
което ще струва няколко милиарда долара.
Използван източник: БГНЕС

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ София

До Хасково и назад
-По вода ще ни върви! - казах на певиците от ВГ "Люлин".
-Е! Дано! Чул те Господ! - отвърнаха ми те.
Още от сутринта заваля, та чак до обяд, когато пристигнахме в Хасково. А там, сякаш сме влезли в
парфюмериен магазин! Ако не знаех, че сме в Хасково, щях да си помисля, че съм в Стара Загора.
Липи, липи и техният аромат ухае навсякъде!

Целта на нашето пътуване е участието ни в Осмия фестивал на старата градска песен "С песните на
Ари". След като се настанихме в хотела, отидохме да слушаме първия състезателен концерт. В него се
представи нашата индивидуална изпълнителка Мария Христова. Тя взе участие и в концерта
"Най-хубавото от деня". На следващия ден се явихме и ние, певиците от ВГ "Люлин" , в третия
състезателен концерт. Както на Мария, така и на нашата група се падна за участие номер 7. Уж няма
нито един евреин между нас, а числото 7 ни донесе късмет. Шегувам се, разбира се...
Журито присъди първа награда за изпълнение на Мария Христова и трета награда за група "Люлин".
Групата спечели и първа награда за песен от 60-те години на миналия век.
Искам да изкажа голяма благодарност на Панде Марков за чудесния съпровод на акордеон, тъй като по
този начин се вместихме в изискванията на фестивала групата да пее с жив съпровод.
Тръгнахме си от Хасково с тройна радост, защото спечелените награди бяха три.

Като че ли за да има баланс, след всичко хубаво, малко преди Пловдив бусът ни се счупи. Наложи се
да се обърнем към фирмата превозвач и да поискаме друг превоз. В шеги и закачки минаха трите часа
и половина в очакване на автобус.
В крайна сметка всичко мина благополучно и ние предоволни се прибрахме в София.
Особена благодарност за участието ни в прекрасното мероприятие дължим на РСО София.
Дай Боже всекиму такива радости! Ние, самодейците от град София, от сърце ви ги желаем!
Райна МИТИНА,
художествен ръководител на група "Люлин"

Долни Дъбник

Пътуване до Чипровци
Едно чаровно кътче от гиздавите пазви на Северозападния Балкан е Чипровци.
На 10 май ние, хората с увреждания и техните приятели, проведохме прекрасна еднодневна екскурзия
до Чипровци. Времето беше чудесно, а и ние самите си създадохме приповдигнато настроение.
Надежда Иванова е на 85 години, но е с младежки глас. Първата песен изпя сама, но когато запя "Само
ти, сърце, си ми приятел", целият автобус започна да пее заедно с нея. След това, вдъхновени от
красотата на Чипровско - Берковската планина запяхме и "Хубава си, моя горо".
По билото на планината се виждаше още снежната покривка. Екскурзоводът обясни, че по билото на
Северозападна Стара планина минава границата между България и Сърбия. Най-високият връх по тия
места е Ком - над 2000 метра. От този красив балкан водят началото си реките Лом, Огоста и
Чипровска река.
Преди да влезем в града ни посрещнаха стари приятели. Посетихме Чипровския манастир "Свети Иван
Рилски", който е един от 30 манастира, останали от Първото Българско царство. През вековете светата
обител е била важно книжовно и просветно средище.
Чипровци е феномен със своето неоценимо културно - историческо наследство. Старото име на града Кипровец, идва от гръцката дума "кипро", което означава гиздаво, хубаво. Градът е известен и с
Чипровското въстание от 1688 година.
Най-известният чипровски просветител е Петър Парчевич. Разгледахме музея на знаменития чипровец,
поклонихме се и пред неговия паметник.
През 16 и 17 век Чипровци е известен златарски център. През 18 век Чипровци и съседните села стават
известни със своите килими. Видяхме запазените тъкачни станове. Едва ли има чипровска къща без
запазен тъкачен стан. Много от жените в градчето и сега тъкат прекрасни килими. Изложбата от

чипровски килими в различни размери, цветове и фигури се превърна в най-хубавото преживяване за
нас - 52-мата екскурзианти от Долни Дъбник.
Желая на всички, които не са били в Чипровци, да посетят този прекрасен български град!
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Семинар в Шипково

По инициатива на ръководството на РСО Плевен на 7 и 8 юни се проведе семинар с председателите и
сътрудниците на ТСО към РСО. Присъстваха всички представители на ТСО, с изключение на хората
от Бяла Слатина, които имаха уважителни причини.
Денят беше събота и с автобус на фирма "Импорт Експорт 2000" тръгнахме към Шипково, където се
проведе съвещанието. Пътуването беше удобно и приятно. Не липсваха и емоции.
Посрещнаха ни новият млад управител Велизар Хинков и неговият отличен екип. След ремонта
сградата е станала по-приветлива и си заслужава да бъде посетена от всеки член на ССБ.

След обяда и почивката, в 15 часа започна деловата част. Председателят на РСО г-н Ангелов откри
заседанието и представи госта от ЦУ на ССБ - многоуважаваната от нас г-жа Живка Павлова.
Г-н Ангелов прочете следния дневен ред:
1. Запознаване с новите социални проекти.
2. Вътрешно нормативни документи.
3. Защита на правата на жените у нас и в Европейския съюз.
4. Разни.
Председателят запозна присъстващите със спечеления проект по оперативна програма
"Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Дадени бяха
пояснения с какви социални проекти могат да кандидатстват ТСО - достъп до околната среда,
обучение на наши членове, надомна работа и други.
По втора точка от дневния ред Милка Танкова запозна присъстващите с някои нови изисквания за
организационните отчети, за новите картони и за молбите по чл. 52 от ЗИХУ.
Много задълбочено и с много примери говори г-жа Живка Павлова за проблемите на жените у нас и в

Европейския съюз.
Зададени бяха много въпроси, на които г-жа Павлова и г-н Ангелов отговориха изчерпателно.
Вечерта се превърна в празник на веселието и приятелството.
За доброто настроение допринесе групата от ДСП град Левски с художествен ръководител г-жа Лена
Романова.
Тази среща беше ярко доказателство, че заедно работим, помагаме си и дружно се веселим.
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Добрич

Организационна конференция на НПО
На 30.05.2008 в Добрич се проведе организационна конференция на неправи-телствените организации
от Североизточния район на страната. Инициативата е с цел създаване на ресурсна мрежа "Партнер нет", която ще има за цел укрепването на структурите на гражданското общество и ефективните
партньорства на местно ниво. Стана ясно, че в Добрич предстои да бъде учреден Център за
гражданско образование и участие в управлението. Той ще действа постоянно към Добруджанското
аграрно и бизнес училище и ще служи за връзка между организациите от неправителствения сектор от
Североизточния район за планиране. Обучението може да бъде дистанционно и присъствено. Въз
основа на изготвен анализ на нуждите от обучение на целевата група, ще бъде изработен интегриран
учебен план с 10 модула.
Модул 1: Управление и конкурентоспособност на структурите на гражданското общество.
Модул 2: Бизнес комуникации, етикет и протокол в СГО.
Модул 3: Изследване структурите и взаимоотношенията в гражданското общество със статистически
методи.
Модул 4: Икономика и бизнес среда на структурите на гражданското общество
Модул 5: Стратегическо управление и планиране в структурите на гражданското общество.
Модул 6: Английски език.
Модул 7: Управление на човешките ресурси в структурите на гражданското общество.
Модул 8: Организационни умения за укрепване на управленския капацитет на СГО.
Модул 9: Инструментите на връзките с обществеността, като механизъм за комуникационно
въздействие върху СГО.
Модул 10: Ефективно партньорство на СГО с публичната администрация на местно ниво.
Представени бяха модулни книги, разработени за нуждите от обучение на НПО сектора, както и добри
практики на НПО от региона.
Калинка КОВАЧЕВА

ИНТЕРВЮ За плодотворните контакти

Разговор с кмета на Монтана Златко Живков
По повод на проведения с финансовата подкрепа и под патронажа на кмета на град Монтана Златко
Живков шахматен турнир, имах възможността да се запозная с него лично и да разбера неговите
виждания за бъдещето на контактите между организациите на хората с увреждания и община Монтана.
Още на откриването на спортната проява г-н Живков подчерта личната си ангажираност и
ангажиментите на общината с наболелите проблеми на хората с увреждания от града.
"Оказвате огромна чест на община Монтана с това, че сте тук и че ние можем да ви помогнем да

проведете този шахматен турнир тук, високо в планината."

Той благодари на районната организация в Монтана за нейната инициативност, проявена не само в
този случай и не само по този повод.
В шеговит тон Златко Живков изрази задоволство, че "слава Богу не предстоят скоро местни избори в
България, защото за съжаление една значителна част от институциите и силно комплексирани
личности се сещат за подобни неща само, когато наближат удобни моменти. В този смисъл, нашата
община поддържа една много сериозна политика, ние сме една от общините, която подпомага
финансово Съюза на глухите, на слепите, на инвалидите, на диабетиците ежемесечно с финансови
средства, освен другата помощ, която им оказваме. Това е било, това е и това ще бъде в този период и
това е наше задължение на всички, които сме в държавната и в местната власт. Смятам, че това трябва
да е форма на поведение на всички мои колеги и на всички, които могат и които считам, че трябва да
помогнат."

Златко Живков е на 48 години и вече трети мандат е кмет на община Монтана. По образование е
магистър по история. Преди да заеме кметския пост 8 години е бил преподавател и 4 години директор
на спортното училище в Монтана, а 2 години е бил началник на регионалния инспекторат по
образованието. От 1999, както се шегува самият г-н Живков - от края на миналия век, той е кмет и като
такъв в историята на града е едва вторият с 3 поредни мандата.
- Кое ви накара да насочите вниманието си към проблемите на хората с увреждания и по-специално
към проблемите на незрящите?
- Смятам, че по принцип ангажимент на държавата и на местната власт е да полагат по-особени грижи
- колкото и шаблонно да звучи - към хората със специфични нужди. Ако за хората в активна възраст,
между 18 и 63 години, сме длъжни да осигурим условия за работа, то за хората с увреждания е
необходимо да се полагат по-големи грижи и повече усилия, за да се чувстват те като част от това
общество, а не да приемат подаяния /да не кажа обидна дума/ във вид на някаква подкрепа през
определен период от по няколко години.
Поради тази причина, имайки предвид, че познавам доста хора в Монтана, предложих подкрепата си
на различните съюзи на хора с увреждания, за да могат техните териториални организации да
функционират и да водят един пълноценен живот.
Поводът, по който днес съм тук не е епизодичен. Старая се да подчертая, че това е политика, която
провеждаме в продължение на години и се надявам, че по този начин сме полезни на хората със
специфични нужди. Моята майка също има проблем със зрението и дори от тази гледна точка
проблемът не ми е чужд.
- Значи за вас това е въпрос на лично убеждение, с което сте успял да ангажирате и общината.
- Да. Общината е един организъм, в който функционират много различни хора и организации. Всеки
един от тях трябва да получи шанс да работи, да се чувства пълноценен и да помага. Между тези хора,
включително и между членовете на Съюза на слепите, има хора, които са изграждали тази община и
тази страна в продължение на десетилетия, говоря за по-възрастните, които едва ли заслужават да
бъдат пренебрегвани - нещо, по принцип неприемливо, за който и да било човек, без каквито и да било
проблеми.
- Смятате ли, че освен финансова и логистична подкрепа хората с увреждания в България трябва да
получават и реална възможност за професионална реализация и има ли надежда това да се случи?

- Вижте, до голяма степен проблемът е по-скоро психологически. Сами виждате, че в други страни има
депутати и министри с различни физически проблеми, но това не им пречи да бъдат пълноценни хора
и да работят. Аз не мисля, че физическите проблеми са пречка да бъде даден шанс на тези хора, за да
се чувстват полезни те. Първоначално смятах, че обществото все още не е подготвено да приема
изцяло тези неща, но с течение на годините, вече девета година съм кмет, дори аз самият гледам доста
по-спокойно на този проблем и смятам, че е нормално хората с увреждания да задават повече въпроси
и да очакват, освен подкрепата на институциите, и повече възможности за реализация.
- Тоест, според вас има положителна промяна в обществените нагласи към хората с увреждания?
- Смятам, че като цяло средата, образно казано, е много по-подходяща, отколкото преди 10 години, в
този така наречен преходен период. Ние, българите, сме перманентно в преходен период, но мисля, че
сега българското общество е доста по-подготвено за подобна проблематика, отколкото преди. Говорим
в чисто психологически план.
- Чия трябва да е инициативата според вас в диалога между държавните и общински структури и
хората с увреждания за създаването на полезни контакти?
- Какво да ви кажа, мисля, че е прекалено сериозно да се дават дефиниции относно това коя трябва да
бъде по-активната страна. Добре е да бъдат достатъчно инициативни и двете страни, защото едното е
политика, дали местна или държавна, а от друга страна е хубаво, когато териториалните организации,
независимо на коя от организациите на хора с увреждания принадлежат, също проявяват достатъчно
активност. Смятам, че активността трябва да е присъща и на двете страни, защото, както е казал
българинът, ако детето не заплаче, не го носят на ръце.
Разговора води
Марина ПЕТКОВА

ЛИЧНОСТИ Сърца, които могат само да изгарят

Величко Попов
Много е писано за гениалния поет Христо Ботев, но почти нищо за неговия сподвижник и приятел
Величко Попов. Дори не се знае от мнозина, че големият наш писател Иван Вазов в неповторимата си
повест "Немили недраги", посветена на българските хъшове, използва Величко Попов за прототип на
образа на Владиков.
Величко Ангелов Попов е роден на 25 декември 1850 в град Русе. На 16 години минава отвъд Дунав.
Попада в средите на революционната емиграция. При формирането на Втората българска легия,
организирана през есента на 1867, той напуска Румъния и заминава за Белград. Постъпва доброволец в
легията. Там се запознава с много хъшове, участвали в четите на Панайот Хитов и Филип Тотьо. В
легията Величко Попов се запознава и с Васил Левски. След разтурянето на легията се завръща в
Румъния. Взема дейно участие в подготовката за преминаване в България на четата, организирана от
Хаджи Димитър и Стефан Караджа през 1868.
В Румъния Величко Попов пише стихове на революционни теми. През 1870 написва и публикува
голяма поема - "Счастлива среща", която носи подзаглавие "Съвременна горско-хъшовска спев".
Книгата съдържа 77 страници. Пише статии и дописки във вестниците и списанията издавани от Иван
Богоров, Рашко Блъсков, Добри Войников, Любен Каравелов и Христо Ботев. През 1871 написва и
издава брошурата "Едно денонощие в Стара планина".

В Галац Величко Попов се сдружава с Христо Ботев. Двамата другаруват. Попов показва на Ботев
стиховете си. Големият поет споделя своите планове за бъдещето.
Ботев се намира в затруднено положение. Величко Попов го приема при себе си в българското
училище. Двамата са заедно и в Браила. Посрещат с радост известието за създаването на Парижката
комуна на 18 март 1871. Ботев написва "Символ-верую на българската комуна". Двамата изпращат в
Париж телеграма: "Братски и сърдечен поздрав от българската комуна. Да живее комуната!
Революционери емигранти: Ботйов, Попов".
След Освобождението на България Величко Попов работи в съдебното ведомство. От него Захари
Стоянов черпи ценни сведения за биографията на Христо Ботев.
Почива през 1926 година в Стара Загора, където прекарва последните си дни.
Иван СЕВЕРНЯШКИ
7100 гр. Бяла,
Русенска област
ул. Стефан Стамболов 56
Иван Пенков Северняшки

ОБЯВА Компютърни курсове и консултации

Фондация "Хоризонти" стартира провеждането на компютърни курсове за начинаещи и напреднали.
Курсовете се организират в изпълнение на проект, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.
Ще бъдат проведени следните курсове:
1. Курсове за начинаещи - три групи по 90 часа;
2 Четири курса за напреднали, в които се предлага обучение за работа с интернет - работа с форми,
поща, регистрация, дискусии и др. (30 часа).
За имейл - работа с имейл клиент outlook (30 часа).
За звукообработка - редактиране на звукови файлове със soundforge (30 часа).
Допълнителни помощни програми - архивиране, skype, winamр (30 часа).

В курсовете могат да участват лица със зрително увреждане с над 90% загубена работоспособност на
възраст над 18 години, живеещи в град София.
Могат да участват и жители на други населени места, но Фондацията няма възможност да покрива
разходите им за транспорт, нощувки и храна.
Обученията ще се проведат в специализираната компютърна зала на фондация "Хоризонти", която се
намира на бул."Цариградско шосе" 125 , бл.4 , стая 123.
Каним всички, които желаят да се включат в компютърните курсове да се свържат с нас чрез някой от
посочените начини:
Телефон: 02/ 962 55 25
Е-mail: horizonti@dir.bg
Интернет: http://horizonti.bg
Адрес: София 1734, Студентски град, блок 55, вход Г, етаж 6, Читалня.
В случай на нужда на участниците ще бъде осигурявана асистентска помощ.
През месец юли стартира и още една услуга, която се предлага от фондация "Хоризонти" и се
финансира от Агенцията за хората с увреждания:
Компютърни консултации.
Всички, които имат въпроси или проблеми с компютърните програми за незрящи, ще могат да се
обръщат за съдействие към нашите консултанти. Повече информация ще можете да получите на
посочените по-горе телефони и адреси.

ПРОЕКТИ Подкрепа за развитие на неправителствени организации на и за хора с увреждания

През тази година фондация "Хоризонти" пристъпи към реализацията на два големи проекта.
Организацията е сред първата вълна от неправителствени субекти, които получиха възможност да
реализират свои проекти чрез финансиране от структурните фондове на Европейския съюз. Двата
проекта са съответно по линията на Оперативната програма "Административен капацитет" - ОПАК и
по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".
Ще се опитам накратко да запозная нашите читатели с проблематиката и дискусиите, които се
проведоха на организираните от фондацията две кръгли маси. На 30.5.2008 и на 2.6.2008 в София и в
Търговище се проведоха две идентични по своя формат кръгли маси. На проведената в София кръгла
маса присъстваха представители на организации на и за хора с увреждания от Южна България, а на
тази в Търговище - от Северна.
След откриването на първото заседание, съответно след регистрацията и представянето на
участниците, председателят на "Хоризонти" Хюсеин Исмаил направи кратка презентация на проекта и
на Оперативната програма "Административен капацитет - Процедура "Развитие на структурите на
гражданското общество - ефективност и професионализъм за постигане партньорство с
администрацията и съдебната система".
Преди организирането на кръглите маси, като част от подготовката за тях е проведено социологическо
проучване по проблематика фиксирана като:
"Неправителствените организации НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ: ПОТЕНЦИАЛ ЗА
РАЗВИТИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ".
Изследването е проведено под ръководството на професор доктор Иван Кацарски. Той представи
неговите цели и най-съществените изводи, които могат да бъдат направени при анализа на резултатите.
При изготвянето на концепцията на изследването организаторите си поставят три основни въпроса:
1) Състояние и административен капацитет на НПО на хората с увреждания в България.
2) Взаимоотношения на тези НПО с органите на държавната администрация.
3) Потребност на НПО от и готовност на същите за сътрудничество и изграждане на мрежа помежду

им.
При представянето на резултатите Иван Кацарски показа, че основният проблем за хората с
увреждания в България, това, което може да се определи като проблема на проблемите, е трудното
намиране на работа. Това е най-сериозният проблем според 80% от анкетираните. В ярък дисонанс с
това, обаче, професионалното развитие и заетостта влиза в предмета на дейност само на 16% от всички
НПО. Очевидно, е че те би трябвало много по-сериозно да насочат своите усилия именно към тази
сфера на дейност.
Сред повечето от обхванатите от изследването организации преобладава мнението, че през последните
2-3 години положението на хората с увреждания в България, макар и малко, все пак се е подобрило.
Съответно и при изследване на очакванията за предстоящите пет години се констатира преобладаващо
мнение, че тенденцията към подобряване ще продължи, без разбира се да се подхранват надежди за
нещо по-радикално.
При анализа на резултатите се вижда, че почти 80% от организациите осъществяват повече от една
дейност.
Повечето организации са малки - две трети от тях имат до 10 служители и активни сътрудници.
В повечето организации преобладаващ е персоналът на възраст над 35 години. Това е особено
подчертано в НПО от малките градове.
В повече от половината организации по-голямата част от служителите и сътрудниците им са жени.
Над 80% от НПО декларират, че имат в състава си хора, които добре владеят английски език. Но
когато се погледне техния дял в персонала на отделните организации, се вижда, че той е относително
малък.
Сред организациите се наблюдават големи различия по отношение на тяхната възрастова структура и
човешки ресурс. Някои НПО, особено от малки и областни градове, показват голям недостиг от кадри,
които да имат висше образование, хора, които добре да владеят английски език, да могат да работят с
компютър и Интернет. Очевидно е, че в тези направления много от организациите се нуждаят от
сериозна подкрепа за повишаване на капацитета си.
Липсата на подготвени служители и сътрудници се чувства най-остро от организациите в малки и
областни градове и с местен обхват на дейността им - проблем е за 30% от тези НПО.
Никого не изненадва констатацията, че като най-сериозен проблем огромната част от НПО посочват
недостига на финансови средства - две трети от тях го определят като "голям проблем".
По отношение на обема на усвоените от тях финансови средства за последните три години се вижда,
че различията между отделните организации се простират в много широк диапазон. Разкрива се
мног-означителният факт, че истински богати организации сред организациите на хората с
увреждания на практика няма - само една е декларирала усвояване на повече от 1 000 000 лева.
Някои от изследваните характеристики на организациите показват добре изразена тенденция на
свързаност. НПО от София най-често са с национален обхват на дейност и най-често са усвоили
относително големи по обем финансови средства в дейността си през предходните три години.
Напротив, организациите с районен обхват на дейност по-често са от областен град и също по-често са
усвоили твърде скромни средства в своята дейност (до 20 000 лева). Накрая, организациите с местен
обхват, обикновено са от малък град, най-често са усвоили малки финансови средства, но 1/3 от тях са
сред усвоилите наистина значителни (за мащаба на сектора) суми.
При опита да бъдат класифицирани организациите по критерия - Обем на усвоените финансови
средства, се очертават приблизително три зони: първа - не усвоили никакви или усвоили съвсем малък
обем средства (до 50 000 лева), втора - усвоили 50 000 - 100 000 лева и трета - усвоили над 100 000
лева. В първата зона диспропорционално високо са представени НПО от малки и областни градове, с
местен и регионален обхват. Във втората относително равномерно присъстват организации с различен
профил, а в третата са свръхпропорционално представени органи-зациите от София и с национален
обхват на дейността им.
Най-неблагоприятно е положението на най-малките организации - до 5 души служители и активни
сътрудници, които са около 43% от всички изследвани организации. Те най-често са слаби финансово
и не виждат особено добри перспективи пред себе си. Очевидно тази категория се нуждае от
най-сериозна подкрепа.
Резултатите от изследването показват, че Главни източници на финансови средства за НПО са

българската държава, донори от чужбина и гражданите. Много малко организации са получавали
финансова подкрепа от местния бизнес. В това отношение трябва да се търсят възможности за
сериозно подобряване на ситуацията.
НПО срещат най-голямо разбиране и подкрепа от страна на журналисти и медии. На второ място по
този показател са служителите от общинската администрация. Много по-малко организации
декларират разбиране и подкрепа от страна на служителите на държавната администрация и от
гражданите. В дъното на класацията са хората от бизнеса. Несъмнено има широко поле за дейност сред
гражданите и средите на бизнеса.
Ясно се очертава констатацията, че отношенията на НПО с общините са съществено по-добри,
отколкото отношенията им с държавната администрация.
Най-честата форма на взаимоотношения на НПО и държавната администрация са инцидентните
контакти. Много по-разнообразни и трайни форми на отношения свързват организациите на хората с
увреждания и общините. Това се потвърждава и от факта, че по-голямата част от организациите
определят проблемите, които имат при контактите си с публичната администрация не като "големи"
проблеми, а само като "отчасти" проблеми.
И накрая - как различните организации на хората с увреждания виждат възможностите за партньорство
и взаимодействие между тях. Малко над половината оценяват партньорството между НПО като
задоволително, с частичен полезен ефект, а почти 1/5 като незадоволително, формално и без значим
резултат. Това е сигурна диагноза за сериозни неблагополучия в отношенията между организациите на
хората с увреждания. Същевременно 88% от организациите са готови да се включат в мрежа за
партньорство - показател за големия потенциал, който се крие в работата на това поле. Може да се
очаква, че адекватните усилия в това направление ще бъдат добре възнаградени.
Най-желани сфери на партньорство между НПО са обмена на информация, партньорството по проекти,
авторитетно представителство пред организации и институции, общи обучения, общи кампании.
Организациите са най-резервирани по отношение на споделянето на ресурси.
Налага се един генерален извод: През последните няколко години организациите на хората с
увреждания са се развивали относително успешно и очакват да се развият още по-добре в близко
бъдеще. Но диапазонът на различията в потенциала им е голям и много от НПО срещат непосилни за
тях проблеми. Партньорството чрез създаване на мрежа на НПО крие голям потенциал за развитие на
целия сектор.
Логично продължение на дискусията по резултатите от социологическото изследване беше следващата
точка в работата на кръглата маса:
Представяне на концепцията за мрежи.
Основните положения на тази концепция бяха накратко представени от Петър Стайков. В своето
изложение той отдели съвсем малко място на чисто теоретичните въпроси на работата в мрежа.
Неговото изложение акцентира от една страна върху това доколко необходимо и полезно за
различните организации би било създаването на мрежа, кои са онези най-минимални изисквания, на
които тя трябва да отговаря, за да бъде полезна за всички участници, без при това по никакъв начин да
не поставя под съмнение тяхната независимост и идентичност. В тази връзка той обърна специално
внимание на онези подводни камъни, които биха могли да се окажат фатални за съществуването на
една вече създадена мрежа.
Много от отбелязаните от него проблеми след това бяха по-подробно дискутирани в изказванията на
почти всички участници. Не може да се каже, че сред участниците в дискусията е царял някакъв
особен ентусиазъм. Напротив, почти всички изказали се обръщаха внимание на това, че ако искаме да
създадем нещо, което наистина да бъде полезно и що-годе трайно трябва още при създаването да се
опитаме да избегнем поне някои от разкриващите се опасности.
Особено внимание бе отделено на такива проблеми като например трябва ли мрежата да има някакъв
свой център и какви са плюсовете и минусите на въвеждането на някакъв вид вертикални зависимости.
При обсъжданията се потвърдиха и получените от изследването резултати, според които като
най-необходима и съответно най-лесно реализируема съвместна дейност участниците виждат в
създаването на възможности за обмен на информация. По-сложно, но пак като много желателно беше
оценено желанието за разширяване на партньорството между отделните организации. Много
разнопосочни становища бяха изказани относно възможността и необходимостта от това някоя или

някои организации да имат правото да представят мрежата пред различни организации и институции.
Естествено в тази дискусия представителите на различните НПО на хора с увреждания бяха наясно, че
те не трябва да откриват "топлата вода", а трябва да се опитат да погледнат на мрежата като на една
реална възможност за подобряване на собствената им работа. В подкрепа на това Петя Грудева от
Асоциация "Мария Кюри" Пловдив сподели положителния опит, който тяхната организация има от
работата си в една международна мрежа.
В края на заседанието Хюсеин Исмаил обобщи резултатите от дискусията като от името на фондация
"Хоризонти" се ангажира със задачата да бъдат обобщени всички изразени становища и съмнения и на
базата на сериозен анализ да бъде изготвен проект за правилник на дейността на мрежата. Нейното
формално създаване се предвижда да се случи само след няколко седмици.
А какво ще става след това - тепърва предстои да видим и чуем.
Димитрина МИХАЙЛОВА

С БЛАГОДАРНОСТ Моето ехо

"Не пренебрегвайте Брайловата грамотност" - това заглавие във списание "Зари", брой 5 от тази
година, ме трогна и в следващите редове ще защитя мислите и разсъжденията на господин Данчо
Данчев.
След злополука и след двегодишно лечение слава Богу оцелях, за да допълня мислите на Данчев и
потвърдя гениалния дар на Луи Брайл, дал на слепите хора по света възможност за грамотност. Ще
говоря с факти от личния си живот. През 1983 година моята злополука ме заведе в Рехабилитационния
център за късноослепели хора в град Пловдив. Едно от полезните обучения там беше брайловата
грамотност. Учител ми беше г-н Данчев. Загубил всякакви други възможности от внезапната слепота,
сериозно се заех да изуча релефното писмо. Това постигнах с много упорита воля и амбиция,
подкрепена от моя учител Данчо Данчев. С голямо търпение той ми помагаше да овладея четенето с
пръст. Благодарение на брайловите символи на букви, днес четете моите мисли в списание "Зари".
Брайловата грамотност ме отведе на спасителния бряг. Накара ме да се почувствам човек, който не е
загубил абсолютно всичко. Това писмо ме преустрои на други релси да пътувам в крак с живота.
Шилото и плочката ми станаха най-доброто лекарство, което да гони от мен черните мисли за тежката
злополука. Лична кореспонденция и статии за списание "Зари" станаха първите ми вдъхновения, че с
нещо съм полезен за себе си и за обществото. Без тон за хвалба, брайловото писмо ме насърчи да
реализирам скромни любителски възможности в проза и лирика. С подкрепата и вдъхновението на
добри приятели стартирах в попрището на литературните произведения. Опитах и вече написах 8
книги и 3 стихосбирки. Готова е четвъртата ми стихосбирка, която е още в ръкопис и чака зелен
финансов светофар. С тези скромни факти аз прегръщам учителя си Данчо Данчев и пред всички
брайлисти на висок глас му изказвам моята благодарност.
Г-н Данчев, с вашите преподавателски умения Вие станахте моя лекар, който ме извади от ада на
слепотата. Малката искрица от релефното писмо днес ми носи самочувствие в моята тройна
инвалидност.
Днес електронната техника с космическата височина не е способна да замени релефното писмо на Луи
Брайл. Една военна поговорка казва: "Където мине войнишки ботуш, трева не никне", а аз казвам:
"Който ползва писмото на Луи, в него никне и расте знанието и човешкото самочувствие".
Аврам АВРАМОВ

СПОРТ Монтана – домакин на републикански турнир по шахмат

На 10 и 11 юни, на хижа "Ком", сред дивната природа на Балкана, бе проведен републикански турнир
по шахмат за незрящи, организатор и домакин на който бе РСО Монтана. Турнирът протече с
финансовата подкрепа и под патронажа на кмета на Монтана Златко Живков, който вече трети мандат
откликва на нуждите и проблемите на хората с увреждания в региона. За чудесното протичане на
проявата и създаването на отлични условия при престоя на незрящите шахматисти г-н Живков бе
осигурил общински средства в размер на 1200 лв, а домакините от регионалната организация и
персоналът на хижата се бяха постарали максимално.

На поканата за участие в турнира откликнаха 5 отбора по шахмат от регионалните организации в
София, Пловдив, Варна, Кюстендил и разбира се отборът на домакините от Монтана.
Гости на откриването бяха кметът Златко Живков, общинският съветник от община Монтана г-н
Тодоров и председателят на ССБ Васил Долапчиев. С по няколко кратки, но много топли думи, те
приветстваха участниците и им пожелаха успех и висок спортен дух.
Турнирът се проведе по швейцарска система, при контролно време на игра 30 минути. Класирането бе
отборно и индивидуално, а съдии на турнира бяха международният майстор на спорта по шахмат
Коста Ангелов и майсторът на спорта Генади Матеев.
След изключително коректна и спортсменска борба се оформи и крайното класиране.

Безспорен първенец в отборното класиране стана отборът от Варна, а в индивидуалното - софийският
шахматист Петко Пътев. В отборното класиране следваха отборите от София, Монтана, Пловдив и на
пето място се класира отборът на Кюстендил.
Безспорният фаворит в индивидуалното класиране Петко Пътев бе следван от Венко Ганев, Расим
Нисам, Милко Кючуков, Атанас Иванов и Григор Григоров.

Класиралите се на първите 3 места отбори получиха купи, а индивидуалните победители медали. На
всички участници бяха връчени грамоти за участие.

Благодарение на любезните домакини от РСО Монтана и на кмета г-н Живков, турнирът протече
перфектно и гладко, а условията бяха великолепни, за което искрено ги приветстваме.
Марина ПЕТКОВА

Рибите кълват през пролетта

На 29 май в Панчарево се проведе състезание по спортен риболов. Участваха тринадесет души
риболовци от клуб "Пираня" към РСО София. Мероприятието протече на най-високо организационно
ниво, благодарение на усилията на Софийската регионална организация на ССБ и лично на нейния
председател Асен Алтънов. За правилното провеждане на състезанието отговаряше съдийска комисия
в състав: главен съдия Ани Вълчева и помощник съдии Ангел Таушанов и Любомир Павлов.
Слънчевото и ветровито време подложи на сериозно изпитание състезателите. Четиричасовата битка
предложи много емоции на участниците и зрителите. Щастието споходи първо единствената дама
състезател - Величка Николова, която улови половинкилограмов сом.
След кроткото начало рибите започнаха да кълват настървено. Радостта от уловените шарани се
смесваше с голямото разочарование от пропуснатите шансове за петкилограмови екземпляри.
Както във всеки спорт и тук имаше победители и победени.
След приключването на надпреварата и измерването на уловената риба се получиха следните крайни
резултати:
Първо място зае Никола Захариев - 6.150 кг уловена риба.
Втори остана Атанас Здравков с 5.300 кг.
Трети се нареди Асен Алтънов с 4.230 кг.
Следват:
4. Румен Трендафилов - 3.730 кг.
5. Маньо Алексиев - 3.350 кг.
6. Стоян Васев - 3.030 кг.
7. Пламен Бакърджиев - 2.880 кг.
8. Величка Николова - 2.790 кг.
9. Михаил Михайлов - 2.240 кг.
10. Тодор Антонов - 2.100 кг.
11. Атанас Ботев - 1.640 кг.
12. Сергей Дубина - 0.830 кг.
13. Недялко Димов - 0.600 кг.
Победителите получиха своите заслужени награди. За първо място - 30 лева и 2 контейнера за
риболовни принадлежности, за второ място - 20 лева и 2 контейнера за риболовни принадлежности, за
трето място - 10 лева и 2 контейнера за риболовни принадлежности. Всички, класирали се в шестицата,
получиха по един контейнер за риболовни принадлежности.
Първите трима в класирането сформираха отбор, който ще участва в републиканския турнир по
спортен риболов, а класиралите се на 4-о, 5-о и 6-о място ще сформират втори тим, който ще бъде
резервен.
Състезанията по спортен риболов вече станаха традиционни за хората с увредено зрение. Искрено
вярваме, че тази традиция ще се поддържа постоянно.
Димитрина МИХАЙЛОВА
Фоторепортаж от събитието:

Победител - Стефан Гергов

Шахматният турнир, организиран от РСО - София в клуба на общежитието на слепите в столицата
завърши.
След последния кръг в крайното класиране се получиха следните резултати:
Стефан Гергов е на първо място с 3,5 точки. Той играе в клуб "Витоша".
Втори със същия брой точки е Борислав Лазаров от СК "Пауталия" - Кюстендил.
Трети в турнира е Григор Григоров от шахматен клуб "Средец" с 3 точки.

На четвърто място се класира Янко Петров от клуб "Средец" с 3 т.
Кънка Витова от Кюстендил е пета с 1,5 точки, а на последно място с 0,5 точки е Динко Даскалов от
същия град.
Шахматистите получиха награди - 30 лв. за победителя в турнира Стефан Гергов, а за втория и за
третия съответно 20 и 10 лв.
Спортният организатор от ТСО "Възраждане" - Пламен Бакърджиев връчи наградите и поздрави
състезателите.
Играта на дъската беше интересна и напрегната. Партиите в трите групи до финалния кръг бяха
оспорвани и криеха много неизвестни.
Шахматистите се представиха достойно и заслужиха уважение.
Стоян ГОСПОДИНОВ

Спортен празник "Лято - 2008"

Екопланински лекоатлетически пробег, шах турнир и изкачване на връх Българка
Спортен клуб "Вая" Бургас и клуб по интереси за жени със зрителни увреждания "И ние сме като вас"
организираха на 2, 3, и 4 юни в местността Карандила край град Сливен спортен празник "Лято-2008".
Сили премериха 40 състезатели. Право на участие имаха всички членове на СК "Вая" Бургас с
предсъстезателен медицински преглед.
Целта на състезанието беше отбелязването на деня на Ботев, възпитанието и екокултурата, любовта
към природата, интеграцията и рехабилитацията на хората със зрителни увреждания.

Победител в шах турнира стана отборът на СК "Вая" Бургас, а второ място спечелиха състезателите от
"Туида" Сливен.
Всички се включиха в лекоатлетически пробег и бързо ходене на 2 и 4 км.
Изкачването на връх Българка истински ни развълнува и горе на върха цялата група с развято

българско знаме поздрави Сливен - града на стоте войводи. Посетихме и местността Кабиле.
Всички участници получиха фланелка, тонизираща напитка и грамота с оценка за времето и
физическото състояние на всеки състезател.
Състезанието се проведе под патронажа на Община Бургас и с помощта на спонсорите от ПЕПСИ
КОЛА, АРКУС-Z и читалище СВЕТИЛНИК.

Благодарим за гостоприемството на Иван Чернинков - управител на почивен дом "Миролио".
Освен въздух, вода и храна на човек му е нужна и известна доза физическо натоварване, без което
неговият организъм се разрушава. За това е писал още древногръцкият философ Аристотел:
"Нищо не разрушава човека така, както продължителното физическо бездействие".
Спортуването повече от всичко друго задоволява потребността на човека от движения.
Спортувайте, за да сте здрави и да се радвате на живота си!
Бинка МОНЕВА,
председател на СК "ВАЯ" Бургас

ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ Неочаквана среща

През лятото на 1959 година бях началник на пионерски лагер в Баташкия балкан, на четвърти прозорец
на водносиловия път. Тук работата беше приключила и сградите, строени за работниците, бяха
опразнени и дадени на ОНС - Пазарджик. По-късно това работническо поселище е превърнато в лагер
за ученици от ІІІ до VІІ клас. Надморската височина, където бе разположен лагерът, не е повече от
1300 м над морското равнище, на границата между широколистната и иглолистната гора.
Разположението на лагера бе чудесно. Заобикаляха ни белокори буки, стройни смърчове и ели. Между
дърветата се ширеха поляни, където слънцето се задържаше повече. Беше приятно прохладно,
въздухът - чист, свеж, мека изумрудена светлина струеше наоколо. Горските работници бяха далече от
нас. Лаят на брадвите им и монотонният съсък на резачките не смущаваха обитателите на лагера. В
неделен ден бе шумно. Идваха гости - родители и близки на учениците и природолюбители.
В една петъчна утрин от отдел "Народна просвета" Пазарджик ни съобщиха, че в събота ще ни гостува

група детски писатели от София - да сме ги посрещнели радушно и срещата да протечала
организирано, стегнато, на високо равнище. Между другото ни се каза, че сред гостите ще бъдат
писателите Трайко Симеонов, Васил Иванов, Крум Григоров, Цветан Ангелов, Крум Пенев.
Само с един ден разполагахме за подготовка и време за губене нямаше...
Нахвърлих бързо един план, свиках лагерния съвет и започнахме работа.

Внезапното съобщение за посещението на писателите поизплаши и пообърка отрядните председатели
и дружинната ръководителка, които бяха твърде млади, без опит и умения.
- Не изпадайте в паника - окуражих ги аз. - Ще се оправим!
- Как да не се паникьосваме, - обади се една от отрядните - когато само след ден гостите ще са в лагера.
Тук не разполагаме с литература, за да намерим съответните стихотворения и разказчета, та да ги
рецитираме или прочетем пред авторите им. От Пазарджик трябваше да ни се обадят поне една
седмица по-рано.
- Другарю началник, вие сте литератор и разчитаме на вашата помощ в най-напрегнатия момент обърна се към мене дружинната ръководителка.
- Нали затова се събираме заедно - да си разпределим работата, да се подпомогнем взаимно - отвърнах
й аз. - Ще се оправим. Вече цели десет дена вие с учениците пеете, играете, рецитирате, подготвяте се
за весело прекарване край лагерния огън. Ще сглобим една литературно-музикална програма за
срещата ни с писателите, а това е най-важно.
Всичко се обсъди в детайли със съответните отговорници.
След обяд на определената дата пристигнаха писателите с автобус, който прогони тишината наоколо.
Ученици, учители и помощен персонал се стече на поляната пред лагера, за да посрещнат желаните
гости, които децата вземаха за необикновени хора. Писателите заслизаха от колата - различни по ръст,
възраст и облекло, заобиколени от малките си почитатели. Слизайки, те махаха като за поздрав и
хвърляха усмивки на посрещачите. Представих се на писателската група. Предложих й най-напред да
поотпочине и след храна да започне изпълнението на програмата.
Писателите предпочетоха да почиват на поляната, на тревата, в обятията на гората, да почувстват
прелестта й, да потънат цели в прегръдките на планинската природа. И аз останах при тях.
Гостите бяха се пръснали по двама-трима из поляната. Аз се приобщих към Трайко Симеонов, Васил
Иванов и един немец, специалист по българистика в един германски университет. Възхищавах се на

този немски учен, филолог, който перфектно владееше българския език. Та той от гостите най-добре си
служеше със съвременния ни книжовен език, който бе научил главно от книгите.
Произведенията на Трайко Симеонов и на Васил Иванов четях още в детските ми години. Бях прочел
доста стихотворения от тях, някои декламирах по училищни утра и вечеринки. Като гимназист четях
твърде много. Веднъж, като се ровех из шкафовете на читалищната ни библиотека в родното ми село,
открих едно тънко, с жълти корици книжле с избрани стихотворения от "Книга на песните" на Хайне,
преведени от Трайко Симеонов в ямбична и хорейна стъпка, в деветосричен и осмосричен стих.
- Някога - казах му - открих в нашата читалищна библиотека една ваша книжка от преводи на
стихотворения на Хайне. Увлякоха ме силно. Стиховете бяха гладки, изразителни, наситени с чувство.
Личи си, че преводачът не е случаен, че самият той е поет от високо ниво. В това отношение ви слагам
на едно равнище с Пенчо Славейков.
Трайко Симеонов не очакваше такава възторжена похвала и висока оценка на тази негова книга.
Поизчерви се, но очите му заблестяха весело.
- Може би пресилено ме хвалите - каза тихо поетът.
- Самата истина говоря. Често препрочитам тези стихотворения, някои от които непринудено съм
научил цели или отчасти наизуст.
- Не само Пенчо Славейков и Трайко са превеждали Хайне - отбеляза Васил Иванов. - И други
по-съвременни преводачи има.
- Да, има. Като Димитър Стоевски например. Най-откровено ви казвам - не харесах преводите му.
Посредствени са - отвърнах аз, като се обосновах.
Вечерта след храна, когато вече се смрачаваше, лагерът онемя. Всички - и деца, и ръководители, и
гости, и готвачи, и домакини се бяха настанили около лагерния огън. Представих писателската група
поименно - всеки един писател и започна същинската част - песни, рецитации, диалози, състезания,
викторини. Накрая и младо, и старо, заловени за ръце, запяха и заиграха около огъня.
На следващия ден от 10 до 12 часа в столовата се състоя творческата среща между ученици и писатели.
За да протече срещата интензивно, плодотворно, аз насочих учениците какви въпроси да задават, какво
трябва да знаят от биографията на отделния писател. Групата носеше магнитофон, записаха се две три момичета, които умееха да пеят, други, които добре рецитираха. И когато възпроизведоха записа
записаните ученици не можеха да се познаят и учудено се споглеждаха. По това време магнитофонът
още не беше навлязъл в бита на българина.
Преди да си замине за София, групата на писателите реши да отиде до язовир "Васил Коларов", за
който често се пишеше във вестниците. Не се изтъкваше само неговото стопанско значение, но се и
акцентираше на очарованието на природата около него. С групата заминах и аз. Бях поканен от Трайко
Симеонов и от Крум Григоров. Обичах природата, а и сега я обичам с жар. Макар че преди 3 години
бях ходил на язовира, и сега изгарях от страст отново да го видя. "Без съмнение и писателите ще
обичат природата - мислех си - и взаимно ще споделяме възторга си от нея."
Шофьорът, който носеше странното име Дарвин, ни свали до стената. Вървяхме по брега на язовира и
ту поглеждахме чистата синя шир на това изкуствено езеро, ту очите ни бяха грабвани от околните
върхове, чиито смърчови гори завършваха на няколко метра от бреговете. Движехме се напред,
поспирвахме и се завързваше разговор ту в една, ту в друга посока. Най-първи вървяха Крум Пенев и
Цветан Ангелов, редакторът на вестник "Септемврийче", поетът, чиито еуфорични стихотворения за
учениците - пионери пълнеха читанките от І до ІV клас, па и по-нагоре. Някаква горделивост откривах
да се таи в думите и в поведението му.
Стана реч за нашия пионерски лагер - за красивата природа, която го заобикаля, за идеалния ред, който
съществува в него, за живота на лагеруващите пионери, който бе съчетан с почивка и полезна дейност.
- Ето, началникът на лагера е тук - посочи ме с очи Трайко Симеонов.
- Добър ръководител. Само каква висока организация бе създадена при гостуването ни в лагера.
Посрещане, лагерен огън, богата програма, емоции, преживявания, игри, та и ние, най-възрастните, се
разиграхме, превърнахме се на деца. Спането беше удобно, почивката - достатъчна, срещата с децата в
столовата стана задушевна, сърдечно ни изпратиха. Всичко това няма да се забрави лесно - отбеляза,
не без възхищение, Крум Григоров.
- И е добър литератор - допълни Трайко Симеонов - началникът Папазов. Познанията му върху
българската литература са твърде по-големи от на мнозина наши братя по перо.

Немалко очи се спряха на мене - приветливи, любезни. С ледено спокойно лице Цветан Ангелов рече:
- Преувеличавате с оценките, що се касае за пионерския лагер. Аз да съм началник на лагера да съм го
превърнал в градина, в истинско място за почивка, културна дейност и развлечение.
- За двайсет дена нищо не можеш да направиш - засече го Васил Иванов. - А от първи септември до
към десети юни лагерът е без обитатели. Девет - десет месеца тук човешки крак на стъпва.
Сред множеството се движеше млада жена, навярно момиче. Бе с хубаво бяло лице, с миндаловидни
очи, с бухнала черна коса, прибрана на дебела плитка, която се спускаше над заоблените й гърди.
Наистина външността й бе привлекателна. Беше артистка по професия. Беше дъщеря на Крум Пеев и
почти не се откъсваше от него. Разговаряше предимно с баща си и Цветан Ангелов.
- Ангелов, - запита тя главния редактор на в. "Септемврийче" - какъв хонорар ще дадете, татко да ти
напише едно стихотворение?
След кратко мълчание той й отговори. Сумата, която й обеща, беше значителна.
- Не, малко е - категорично отсече дъщерята на Крум Пенев. - Не си струва труда.
Думите й ме разочароваха. Нима така се твори изкуство? С поръчки? С пазарлъци!? Не извира ли то
дълбоко от душата на твореца, непринудено, естествено, от един вътрешен подтик на озарение, с една
чистота на мислите и чувствата?
Разходката свърши. Денят преваляше и писателите трябваше да се приберат в София навреме. Качихме
се в автобуса, западногермански, с двигателя отзад, и Дарвин, шофьорът, много бързо ни докара до
лагера. Слязох. Пред портала се бяха скупчили учениците, които, чакайки дълго, изпратиха гостите си.
Десетки ръце махаха възторжено, докато автобусът се изгуби от очите им.
Костадин ПАПАЗОВ

Концертино

По стръмен бряг скалист, звънливи водни струни
опънал е поток. Дъбът арфист е там
до този водоскок, със вдъхновена плам
ансамбъл е събрал от птички сладкопойни.
Планинската река, със тембъра на орган
с величие кънти в гористо дефиле,
по ложите в разкош, в зелено кадифе
морените в екстаз, с вида си ни оспорват.
През летния сезон, прегърнати цветя
с възторг ще поднесат, когато есента
декорите в антракт, започне да дорежда.
Дали е почтен очакван реверанс
или насладата била е само транс
човека щом им в залата обхожда.
Христо ХАЙТОВ

