*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пътуване във времето

Тази година Съюзът на слепите в България отбелязва своята 90-годишнина и цялата 2011 ще премине
под знака на юбилея.
90 години е твърде внушителна възраст както за един човешки живот, така и за живота на една
организация, за чието създаване, развитие и разцвет са влагали и продължават да влагат своята енергия
поколения невиждащи хора.
Трудно е в една-единствена публикация да бъде обхванат всеки момент от историята на
организираното движение на слепите, както и всеки аспект от многообразните дейности, които през
годините развива Съюзът на слепите в България.
Връщайки се назад във времето и проследявайки дългия и не винаги лек път, изминат от нашата
организация, ние можем да оценим огромните усилия и неуморния труд на десетките ентусиасти,
поставили си голямата и благородна цел да подобрят живота на слепите хора в България.
В протокола на учредителна сбирка на възпитаниците на Държавния институт за слепи от 14 октомври
1920 г. е отбелязано:
"Днес 14 октомври 1920 г. подписаните: Н. Диклич, Ст. Орозов, Ст. Ненков, Ф. Методиев, П. Манев и
В. Ангелов - събрани на съвещание в салона на бирария "Малкия Батенберг" - София, разгледахме
положението и условията за живот, при които са поставени да живеят и се развиват всички слепи в
България. Намерихме, че за слепите не се полагат абсолютно никакви грижи, особено след завършване
курсовете на Института, което се оказва пагубно върху самостоятелната проява на техния труд и ги
оставя в мъчително положение да бъдат в тежест на близките си. От друга страна българското
общество не познава делото на слепите и се отнася с недоверие към производителността им."
Ползваме този обширен цитат, защото това заседание е важна стъпка за основаване на втората (в много
отношения години наред водеща) организация на слепите у нас.
На 28 март 1921 г. в малкия салон на "Градското казино" в присъствието на Н. Диклич, Ст. Орозов, Ст.
Ненков, Ф. Методиев, П. Манев и В. Ангелов се провежда ново заседание, което се смята за
учредително. В протокола се отбелязва:
"Учредява се Дружество на българските слепи... За временно настоятелство се избраха - председател
Никола Диклич, секретар-касиер Стоян Орозов, съветник Петър Манев, а контролна комисия Стефан
Ненков, Филип Методиев и Вълко Ангелов. От днес настоятелството встъпва в длъжност и е отговорно
за редовната функция на дружеството, съгласно устава."
Уставът на новоучреденото дружество е утвърден на 25 август 1921 г. от тогавашното министерство на
вътрешните работи и народното здраве.
Председателят Никола Диклич (Никица Драгутин Диклич е кръщелното му име) е сърбин от Загреб,
музикант със солидно образование, добър пианист, човек със западноевропейска култура. Той е
назначен за учител по музика в Софийското девическо педагогическо училище и е командирован също
да преподава пиано в Държавния институт за слепи.
ДБС започва дейността си с летящ старт да реализира всички свои приоритетни задачи, съдържащи се
в неговия Устав. Още през септември 1921 г. неговото настоятелство решава да създаде библиотека.
ДБС замисля и на 20 февруари 1922 г. създава Дружество за покровителстване на слепите в България,
организация за благотворителна дейност и за връзка с широката българска общественост. Най-главната
задача на това новоучредено сдружение е да разкрие Дом-работилници за слепи мъже. Тази
институция е със задача да подпомага и слепите извън обсега на Държавния институт за слепи, сиреч
ослепелите над 14 години и ония, които по различни причини не са могли да минат през този институт.
Настоятелството на дружеството организира различни благотворителни акции за набиране на парични
средства, най-вече в Деня на слепия. Отначало този ден се е отбелязвал на Томина неделя, първата
неделя след Великден, а след 1929 г. на Димитровден - 8 ноември по стар стил. Приходите на
Дружеството идват най-вече от дарения на банки, търговски фирми и частни лица. Издават се няколко
вида календари, които също носят известна печалба. Организират се лотарии и томболи. През 1933 г. с
печалбата от специално проведена лотария е купен един от апартаментите на пл. "Славейков" 1, който
сега е собственост на Съюза на слепите в България.
В състава на Дружеството на българските слепи има пет категории членове: активни, почетни,

благотворителни, спомагателни и пасивни.
Активен член е могъл да бъде всеки сляп, завършил Държавния институт за слепи или пък по свои
пътища да е станал работоспособен.
Почетен член е могъл да бъде онзи, който с дейността си допринася за преуспяването на дружеството.
В началото дружеството има само двама почетни членове - Атанас Топлийски и Димитър Ангелов.
Атанас Топлийски предоставя за безвъзмездно ползване на ДБС четиристаен апартамент от своята
къща, намираща се на ул. "Любен Каравелов" 42, за канцелария и общежитие.
През 1948 г. за почетни членове са приети Георги Димитров - тогавашният министър-председател и
офталмологът д-р Иван Василев.
Първият - за приноса му за уреждането на въпроса за професионализацията на Хора на слепите.
Благотворителен член е могъл да бъде всеки, който подари на дружеството пари или предмети на
стойност над 5 000 лева. Дружеството тогава има също двама благотворителни членове – Димитър
Кудооглу и Хаим Бакиш. Димитър Кудооглу е пловдивски предприемач и виден меценат. Хаим Бакиш
е собственик на една от първите в България фабрики за каучукови изделия.
Спомагателен член е всеки виждащ, който плаща минимален членски внос 12 лева годишно и работи
за преуспяването на дружеството.
Пасивни членове са всички неработещи слепи, които изкарват прехраната си чрез просия или се
издържат от близките им. Те не плащат никакъв членски внос и нямат никакви права и задължения към
дружеството. За тях дружеството се грижи да бъдат подпомагани с обществени средства за
приютяване, пенсии и др.
Дружеството на българските слепи е многократно по-голямо от всички останали организации на слепи
взети заедно. ДБС е модерна за времето си организация - широко отворена за своите приятели и
спомоществователи. Особено показателно в това отношение е структурата на членския състав, от
който почти 40% са виждащи лица.
Постепенно ДБС се разраства и разкрива свои клонове в страната, първият от които е Бургаският клон,
разкрит през есента на 1932 г. Откриват се клонове и в София, Сливен, Пловдив, Плевен, Видин и
Габрово.
ДБС не без основание има претенции за водеща роля сред тогавашните организации на слепи и издига
идеята за тяхното обединение. Израз на тази идея е и промяната на наименованието на сдружението в
Съюз на слепите в България през 1946 г. На тридневен бурен конгрес, състоял се на 25, 26 и 27 август
1946 г. в София, е избрано и ново ръководство в състав: председател - Стефан Ненков; секретар –
Христо Спасов и касиер – Тодор Шошев.
Но въпреки новото си име, до 1951 г. ССБ си остава в голяма степен организация на възпитаниците на
Държавния институт за слепи (след 1945 г. на двете училища за слепи). На втория конгрес на Съюза на
слепите в България, проведен през месец септември 1948 г., се поставя въпросът за обединяването на
всички български организации на и за слепи в един общ съюз на слепите.
Както се разбра от досегашното изложение, в недалечното минало, периода 1920-1951 г., слепите в
България са се сдружавали по различни признаци - причина за слепотата, професионална
ангажираност, културни интереси. Съществували са седем организации с различна численост,
повечето от които с национален периметър на дейност.
След установяването на тоталитарния режим /1944-1948/ много сдружения с идеална цел са разпуснати
и имуществото им е иззето в полза на държавата, каквато е съдбата на няколкото организации на хора
с увреждания. Други пък са били принудително обединявани, каквато участ сполетява организациите
на слепите. С решение на Националния съвет на Отечествения фронт от 5 февруари 1950 г. се
препоръчва дружествата "Тъмнина" и "Мрак" и Съюзът на слепите в България да се обединят в един
общ съюз. Осъществяването на тази препоръка на Националния съвет на Отечествения фронт не става
никак лесно. Ръководствата на дружествата "Тъмнина" и "Мрак" оказват силна и упорита съпротива.
Представители на НС на ОФ полагат многократно големи усилия да ги убеждават в необходимостта от
обединението. Налага се дори намесата на висши органи на комунистическата партия.
Но за една от трите обединяващи се организации - Съюза на слепите в България - обединението е било
лелеяно повече от две десетилетия. И в края на краищата то става факт!
На 13 март 1951 г. в София в салона на Дома на правниците на ул. "Пиротска" 7 се провежда
обединителният конгрес на гореспоменатите сдружения на слепи.

На 12 март 1951 г. в отделни помещения се провеждат годишните отчетни събрания на дружествата
"Тъмнина" и "Мрак" и XI редовен конгрес на Съюза на слепите в България. След приключване на
отчетите и трите организации вземат решение за обединение. Избран е съответният брой делегати за
обединителния конгрес, а 11-ият конгрес на Съюза на слепите в България не избира делегати, понеже
те са избрани още през юли 1950 година.
На обединителния конгрес присъстват 126 делегати, от които: 91 - от страна на Съюза на слепите в
България, 19 - от дружество "Тъмнина", 16 - от дружество "Мрак".
Конгресът провъзгласява обединението на всички категории слепи в Общ съюз на слепите в България.
Приет е устав, който предвижда управителният съвет на съюза да се състои от 11 членове и да включва
най-малко по двама застъпници на всяка категория слепи. Така е приет принципът на паритета.
Останалите петима членове са избирани независимо от причината за тяхната слепота. Приета е
резолюция за основните насоки на дейност и развитие на Общия съюз на слепите в България и
неговите клонове по места.
За председател на новата организация е избран Стефан Ненков, а за подпредседатели Кирил Костов от
бившия ССБ, Константин Гайдаров от бившето дружество "Тъмнина" и Стефан Бучакчиев от бившето
дружество "Мрак".
Благотворителното културно-просветно дружество "Черен поглед" не участва в обединението, защото
през 1949 г. се установява, че дружеството съществува дотогава незаконно, тъй като от 1938 г. то не е
утвърдено според Закона за дружествата. Обединителният конгрес не засяга Читалището на слепите в
България и Народната потребителска кооперация на слепите, които продължават своето самостоятелно
съществуване и днес.
След II конгрес на ССБ съгласно промените в устава Изпълнителното бюро (ИБ) закрива
организационните клонове и изгражда през 1955 г. районни съвети в София, Пловдив, Габрово, а след
година и във Варна. Те обхващат твърде големи територии от страната. Софийският РС включва
окръзите: Видински, Монтански, Врачански, Софийски, Пернишки, Кюстендилски и Благоевградски.
Пловдивският обхваща: Пловдивски, Сливенски, Старозагорски, Ямболски, Хасковски,
Кърджалийски, Смолянски и Пазарджишки. В Габровския влизат: Габровски, Великотърновски,
Разградски, Русенски, Ловешки и Плевенски. Варненският се разпростира върху окръзите: Варненски,
Силистренски, Добрички, Шуменски, Търговищки и Бургаски.
През 1977 г. организационната структура на ССБ е променена радикално и тя се доближава до голяма
степен до административното делене на страната - създават се окръжни и
производствено-териториални организации. През май 1989 г. ССБ е структуриран в 16 районни
организации, система, която е в сила и в момента.
Районни организации ССБ има в следните селища: София, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Смолян,
Кърджали, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Силистра, Шумен, Русе, Дряново, Плевен, Монтана.
Районните организации от своя страна обхващат 113 първични организации към 31 декември 2005 г.,
както и досега. От 2006 година районните организации са преименувани на регионални, а първичните
на териториални.
През 70-те и 80-те години организационното строителство на ССБ бележи висок ръст. В десетки
селища се учредяват първични организации в резултат на широката дейност, която ССБ провежда за
издирване на потенциални членове и включването им в своите организационни и стопански структури.
На поредния III конгрес, който се провежда от 14 до 16 юни 1959 г., за председател на Съюза на
слепите в България е избран Иван Илиев – дотогавашен управител на ПП "Успех" - клон Габрово.
Заместници на Иван Илиев са: Желязко Пеев, отговарящ за организационната и културно-масовата
дейност; Тодор Шошев с ресор производствено-стопанската дейност на ССБ. Към датата на конгреса в
ПП "Успех" и неговите три производствени клона вече са трудоустроени 300 души със зрителни
увреждания. До конгреса членовете на ССБ са 1276. Изградените вече 4 районни съвета обхващат 44
първични организации.
На конгресите през 1963 г. и 1967 г. този екип е преизбиран.
През 1971 г. ръководството е освежено с избирането на Константин Гайдаров за първи заместник
председател (с отговорности за рехабилитацията, трудоустрояването и социалното дело) и Спас
Карафезов – заместник председател (с ресор организационна и културно-масова дейност). Иван Илиев
за четвърти път е преизбран за председател. Четвърти е и мандатът на Тодор Шошев като заместник

председател по стопанските въпроси. През март 1975 г. на пленарно заседание на ЦС на ССБ е
отстранен първият заместник председател Константин Гайдаров за "лоша работа" в неговия ресор и
поради "несработването му с председателя". Само три месеца след това през месец юни същият този
централен съвет отстранява Иван Илиев като председател и го заменя с Тодор Шошев, дотогавашен
заместник председател по производствено-стопанските въпроси.
На поредния VII конгрес, състоял се през декември 1976 г., за председател е избран Янаки Градев –
директор на ПП "Успех" - Варна. За негов заместник е избран Спас Карафезов. През 1981 г. отново
през декември този тандем Градев - Карафезов е преизбран. През 1986 г. пак през декември за трети
път е преизбран Янаки Градев. За първи заместник председател е избран докторът по педагогика,
научният сътрудник в Научния институт по общо образование "Т. Самодумов" Владимир Радулов.
Тогава VIII конгрес на ССБ предостави четвърти заместник председателски мандат на Спас Карафезов,
чиято длъжност само след една година е съкратена. През месец декември 1989 г. на заседание на
Централния съвет е приета оставката на Владимир Радулов като заместник председател.
Непосредствено след обединителния конгрес през 1951 г. първа грижа на новоизбраното Бюро на
Общия съюз на слепите в България е да осъществи решението за организиране на специални
производствени предприятия към съюза. Като най-подходящ за тогавашните условия в България се
възприема моделът на Всерусийското общество на слепите. Определена е четиричленна комисия в
състав - Константин Гайдаров, Кирил Костов, Стефан Бучакчиев и Стойчо Милчев, която да отговаря
за разкриване на производствени предприятия. Комисията предприема редица постъпки пред
държавни и партийни инстанции, в резултат на което през месец юни 1951 г. се получава съгласие от
Министерство на народното здраве и Социални грижи за организиране на съюзни предприятия.
Заслуга за това имат Константин Гайдаров и Кирил Костов, които създават делови контакти с МНЗ и
СГ. И особено благодарение личните връзки на Константин Гайдаров със Социални грижи към
Градския народен съвет ОССБ получава помещение на ул. "Ев. Гешев" 24.
Кошничарският цех на "Промкомбинат № 1" в София е открит на 27 март 1952 г., а през месец юли
същата година се разкрива и метларски цех. По предложение на Константин Гайдаров на 28 март УС
решава работилниците на ОССБ да получат общо название "Промкомбинат № 1". В това негово
предложение прозират мечтите на съюзните дейци от онова време да бъдат създадени в бъдеще
промишлени предприятия на много места в страната. Бюрото на УС на ОССБ още тогава обсъжда и
вижда в перспектива една верига от специални производствени предприятия, в които да работят
всички трудоспособни хора с тежки зрителни увреждания. Интересно
е обаче, че невиждащите, в огромното си мнозинство, не са никак възхитени от намеренията на Общия
съюз, защото считат и то не без основание, че посредством производствените предприятия ще се
създадат условия за премахване на тяхната улична амбулантна търговия, която им носи тогава добри
печалби. Слепите по онова време търгуват винаги с дефицитни стоки като ластик, ножчета за бръснене
и др. Тяхната търговия е силно благоприятствана от тогавашната пазарна ситуация, при която десетки
стоки са били в хроничен дефицит.
Колко трудно е било тогава говори фактът, че през периода от 1952-1955 г. се сменят петима виждащи
директори. Те не са уволнявани, сами напускат, защото не намират пътища за преодоляване на
трудностите.
След 1950 г. производствено-стопанската дейност на ССБ преминава през много промени. Тя се
изразява предимно в разкриването на работилници. Такива биват разкрити в Габрово през 1952 г.,
Пловдив - 1955 г., Варна - 1956 г.
В края на 80-те години ССБ вече има 11 производствени предприятия и 34 филиала, което създава
много благоприятни условия за масово трудова реализация на неговите членове. През 60-те и 70-те
години се разгръща огромно строителство на производствени и жилищни сгради, а също и сгради за
отдих и културни нужди. Първоначално във Варна, Дряново и София се обособяват т. нар.
производствено-жилищни комплекси, впоследствие такива комплекси се изграждат в Сливен, Стара
Загора, Кюстендил, Шумен, Русе и Плевен.
Единадесетте производствени предприятия "Успех" годишно приемат от 100 до 200 слепи и
слабовиждащи работници. От 1978 г. до 1989 г. планът по трудоустрояване предвижда ежегодно
откриването на 100 нови работни места. От 1981 г. до 1986 г. са създадени нови 668 работни места.
Работещите слепи само в ПП "Успех" през 1981 г. са били 2623.

Съюзната стопанска система се ползваше от относителна самостоятелност, преразпределяше печалбата
си, влагаше значителни инвестиции. Благодарение на съюзните предприятия и филиалите в 45
населени места почти се удовлетворяваха нуждите за трудова реализация. Общият брой на работещите
слепи и слабовиждащи в тях през 1989 г. достига 3700, от които 829 са надомници. Заедно със заетите
с организационна, творческа и административна работа общият брой е 3900.
В годините Съюзът на слепите в България развива активна рехабилитационна дейност, като началото е
поставено на 17 октомври 1966 г., когато е открит Националният център за рехабилитация на слепи,
който е първата институция за основна рехабилитация на късноослепели лица в Източна Европа.
Софийският дневен център за рехабилитация се възстановява през 1991 г. в системата на Социални
грижи след първоначалното му разкриване през 1988 г. с хонорувани инструктори от ССБ, но по-късно
се взема решение за неговото закриване. Очаква се той да заработи отново през тази година, напълно
обновен и модернизиран.
През 1993 г. се разкриват дневни центрове за рехабилитация на зрително затруднени и в Сливен, и
Стара Загора, а през 1997 г. - във Варна и Габрово. В края на 90-те се разкрива дневният център в
Добрич, а през 2006 г. отваря врати и ЦРСИ в Шумен.
През 70-те и 80-те години международната дейност на Съюза на слепите в България е много активна.
Между ССБ и сродни на него организации от чужбина се разменят делегации, включващи ръководни
кадри, експерти, спортисти и състави на художествената самодейност. Признание за международния
авторитет на ССБ е изборът на неговия председател Иван Илиев през 1975 г. за председател на
Комисията по спорта на Европейския регионален комитет.
ССБ през 1981 г. е домакин на европейска конференция по рехабилитация и трудоустрояване на
слепите, на която председателят на ССБ Я. Градев представя основния доклад. Председателят Я.
Градев е избран през 1987 г. за генерален секретар на Европейския съюз на слепите. Председателят
Иван Крумов от 1990-1993 г. е също генерален секретар, а през 1993-1997 г. е вицепрезидент на
Европейския съюз на слепите. През 2003 г. председателят на ССБ Васил Долапчиев е избран за член на
Бюрото на Съюза на слепите в Европа, а също и за наблюдател в постоянната комисия за връзка с
Европейската общност.
През многогодишната си история Съюзът на слепите в България, чийто първообраз е Дружеството на
българските слепи, е ръководен от председателите:
Никола Диклич – 1921-1925 г.
Никола Зографов – 1925-1926 г.
Стефан Ненков – 1926-1936 г. и 1944-1946 г. Той е и председател на ССБ от 1946 до 1951 г., както и
председател на ОССБ от 1951 до 1953 г.
Стефан Гарев – 1936-1937 г.
Петър Ганчев – 1937-1939 г. и 1940-1944 г.
Никола Попов – 1939-1940 г.
Кирил Костов - председател на ОССБ от 1953 до 1955 г.
Димитър Домузчиев – 1955-1959 г.
Иван Илиев – 1959-1975 г.
Тодор Шошев – 1975-1976 г.
Янаки Градев – 1976-1990 г.
Иван Крумов – 1990-1998 г.
Иван Ганев – 1998-1999 г.
Васил Долапчиев – 1999 г. и в момента.
Дълъг и трънлив е пътят на организацията ни – от учредяването на ДБС през 1921, през годините на
нейния подем през годините на социализма, до днес, когато Съюзът на слепите се е превърнал в
модерна национално представителна организация, обединяваща над 19 000 невиждащи хора от
България.
И нека днес, когато всяка придобивка се отстоява с цената на неимоверни усилия, си пожелаем едно
по-добро бъдеще за Съюза на слепите и всички невиждащи негови членове, а на неговото ръководство
– мъдрост и далновидност във всяко вземано решение, защото нашето днес е градено вчера, а днес ние

градим своето утре.

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ В духа на добрите традиции

Вече 50 години Студиото за звукозапис на Съюза на слепите в България изпълнява своята благородна
задача – да осигури на зрително увредените хора достъп до световната и българската литературна
съкровищница. С влизането в експлоатация на новото студио беше реализиран нов етап в тази дейност
- създаде се възможност за всеки, който желае, да си направи вкъщи собствена домашна
фонобиблиотека. Броят на новозаписаните заглавия за тези седем години достигна 763. Записани са
почти 10 000 часа литература, учебници, списания и други материали върху над 420 CD в над
шестдесетхиляден тираж. Възстановените заглавия са над 800 с обща продължителност 10 536 часа,
записани върху 442 CD.
Само през изминалата 2010 г. са записани нови 116 заглавия с продължителност 1506 ч. (от тях 1266 ч.
- литература, 220 ч. - списания и 20 ч. други). Възстановени са 141 заглавия с продължителност 2107 ч.
Новозаписаните дискове са 54, възстановените – 86 с общ тираж над 6500 броя.
През новата година ще се запази темпото на работа на студиото за звукозапис, като имаме амбицията
да предлагаме на нашите читатели разнообразна, интересна и актуална продукция, отразяваща вашите
интереси. Надяваме се, че най-после ще заработи сайтът на фонобиблиотеката, за да се улесни
достъпът до информационната база за наличните заглавия. Дотогава ще ви припомня адреса, на който
може да получите актуална информация за наличните заглавия –
http://ssb-bg.net/documents-2.html/page/10
Стоян ВАСЕВ

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН Забележителна победа в битката за човешките права

Брюксел, 5 януари 2011 г.
Европейският съюз официално ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания на
23 декември, с което стана първата междуправителствена група подписвала някога какъвто и да е
договор за човешките права. Движението на хората с увреждания работи много усърдно, за да бъде
сигурно, че ЕС ще приключи с приемането на конвенцията до края на 2010 г. Европейският форум на
инвалидите приветства това развитие, което е забележително и ще помогне за подобряването на
живота на 80 милиона лица с увреждания в Европа.

Движението на хората с увреждания приветства историческата ратификация
Това представлява важна промяна на политиката към налагане спазването на човешките права на
всички европейци и поставя хората с увреждания на първо място в програмата за правата на човека.
Янис Вардакастанис, президент на Европейския форум на лицата с увреждания, подчерта:
"Европейският съюз не само направи една важна стъпка в своята история, но той също така и изпрати
положителен сигнал към своите държави-членки, които все още не са успели да ратифицират
Конвенцията, като сега им е времето да се ангажират с правата на хората с увреждания."
В Европейския съюз повече от 80 милиона души имат увреждания, те представляват 15% от жителите
на 27 страни. 11 от 27-те държави-членки все още трябва да ратифицират договора.
Движението на хората с увреждания признава, че ключова роля изигра белгийското председателство,
за да се стигне до подписването на Конвенцията на ООН.
Следващите стъпки за гарантиране на успеха при прилагането й
На първо място Конвенцията на ООН заявява, че всяка държава, която е страна по нея трябва да
създаде свой координационен център, за да се следи прилагането й. На европейско ниво следващите
конкретни действия, за които призовават активистите за човешки права, са определянето на службата
на генералния секретар на Европейската комисия да контролира, че уврежданията се включват
навсякъде. Движението на хората с увреждания в Европа призовава по време на унгарското
председателство на ЕС да се работи активно за изпълнението на това още в първите месеци на 2011 г.
Тази необходима стъпка ще подобри живота на милиони европейски граждани с увреждания.
На второ място Движението на хората с увреждания в Европа подчертава и значението на участието на
организации на гражданското общество в изпълнението на договора.
Как това обвързва страните-членки и ЕС?
Всички институции на Европейския съюз сега ще трябва да одобрят ценностите на конвенцията във
всички политики, които са от тяхна компетентност, осигуряващи пълен достъп на лицата с увреждания

- от транспорта до увеличаване на заетостта и от информационните и комуникационни технологии до
развитие на сътрудничеството. Това означава също така, че те трябва да коригират достъпността до
своите собствени сгради, собствената трудова заетост и комуникационна политика.
Основна информация относно Конвенцията на ООН
Има девет основни международни договора на ниво ООН за човешките права. Конвенцията на ООН
влезе в сила през месец май 2008 година и е първата специфична конвенция на Обединените нации
свързана с правата на хората с увреждания. Тя стана реалност до голяма степен поради активната
мобилизация на онези, които участваха в договарянето на текстовете. За Европейския форум на
инвалидите това представлява историческо постижение в борбата срещу нарушенията на човешките
права на хората с увреждания.
11 от 27-те страни-членки на ЕС все още не са ратифицирали конвенцията - България, Кипър, Естония,
Финландия, Гърция, Ирландия, Люксембург, Малта, Холандия, Полша и Румъния (въпреки че всички
са подписали).
Сред европейските страни, които искат членство в ЕС Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора,
Сърбия и Турция са ратифицирали конвенцията, докато Албания, Бившата югославска република
Македония, Исландия и Косово не са.
Това е само началото
Приветствайки сключването на конвенцията от страна на Европейския съюз, тъй като това е едно ново
начало във връзките между ЕС и ООН, ЕФИ изразява и своята загриженост за нерешените проблеми:
"Ние съжаляваме за възражението, прието от Съвета, да се изключи възможността за наемане на
работа на лица с увреждания във въоръжените сили от гледна точка на конвенцията. Ние поканихме и
други държави от цял свят - страни по тази конвенция, да се противопоставят на това възражение, за да
се избегне създаването на опасен прецедент по целия свят" - подчерта Доната Виванти, заместник
председател на ЕФИ.
"Забавянето на процедурата по присъединяването на Общността към така наречения факултативен
протокол е вредно за гражданите. Според този текст европейският гражданин ще може да изяви
претенции, че неговите права са нарушени по силата на конвенцията, ако те не са били разрешени от
националните съдилища. Това забавяне означава също, че Комитетът на ООН все още не може да
стартира процедурата по разследване на нарушени права на хора с увреждания в Европа."
ЕФИ иска да е сигурен, че следващото председателство на ЕС ще работи за сключването на
факултативния протокол към Конвенцията на ООН от всички.
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

Движението на хората с увреждания приветства стратегията на Рединг за следващото
десетилетие

Брюксел, 17 ноември 2010 г.
Вивиан Рединг обяви приемането на 10-годишна стратегия, която насърчава равните възможности за
хората с увреждания. Европейският форум на хората с увреждания приветства стратегията и изследва
въздействието, което тя ще има за 80 милиона лица с увреждания в Европа.
ЕФИ (Европейският форум на инвалидите) признава приемането на Европейската стратегия за хората с
увреждания. Макар че е изненадващо, че стратегията започва през 2010 г. и че само няколко конкретни
въпроса от нея са били обсъждани досега. ЕФИ приветства приложения към стратегията списък с
действия за периода 2010 - 2015 г. Ние особено приветстваме набора от ясни цели и действия в 8
области: достъпност, участие, равенство, заетост, образование и обучение, социална защита,

здравеопазване и външни действия.
Президентът на ЕФИ Янис Вардакастанис подчерта: "Стратегията за хората с увреждания е стъпка в
правилната посока за лицата с увреждания - тя е по-амбициозна от последния план за действие и
включва много от нашите предложения. Ако се изпълни напълно, стратегията може да бъде от полза за
80 милиона европейци с увреждания".
Инициативи, подкрепени от ЕФИ
Движението на хората с увреждания конкретно подкрепя:
- ангажимента за Европейски акт за достъпност на вътрешния пазар за достъпни продукти и услуги от
2012 г.;
- законодателните предложения, с които да се гарантира, че интернет страниците от обществения
сектор ще са напълно достъпни до 2015 г.;
- мярката за вътрешния пазар, включително и за преразглеждането на правилата за обществените
поръчки за осигуряване на достъпност до стоки и услуги;
- мерките за гарантиране на правото на свободно предвижване;
- преразглеждането на трудовото законодателство в светлината на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания (UNCRPD);
- прилагането на структурните фондове за подобряване на достъпността (член 16 от общия регламент);
- ЕФИ също така приветства предложените законодателните действия, в които се споменават обмена
на най-добрите практики и повече политически действия, обучение, насоки за действия и
положителните препратки към развитието на показателите за изпълнение на Стратегия "Европа 2020";
- целите за насърчаване на правата на хората с увреждания чрез приемането на по-широк
антидискриминационен подход във външните действия на ЕС, включително в процеса на разширяване
и разработване на програми за развитие.

Какво трябва да бъде подобрено?

Много от нашите предложения са били взети под внимание. Въпреки това ние все още смятаме, че има
някои съдбоносни елементи, които трябва да се подобрят:
- преразглеждането на европейското законодателство да бъде в съответствие с Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания и което трябва определено да е пресечната точка за достигането до
всички важни въпроси, а не фокусът да е само върху заетостта;
- както се напомня в Конвенцията на ООН, в процесите на вземане на решения, касаещи въпроси,
свързани с лицата с увреждания, държавите-членки ще трябва и тясно да се консултират, и да
ангажират активното участие на хората с увреждания чрез техните представителни организации.
Европейският форум на инвалидите смята, че това не е адекватно отразено в стратегията;
- стратегията предлага публикуването на онлайн списък, който да предоставя новостите на национално
ниво по отношение на прилагането на Конвенцията на ООН. ЕФИ очаква поемането на повече
ангажименти от държавите-членки, по-голямо сътрудничество между институциите на ЕС, както и
между представителните организации на хората с увреждания на национално ниво;
- ЕФИ призовава Европейския парламент и Съвета на ЕС да реагират на стратегията и да подкрепят
решение, което включва разпределянето на отговорностите сред всички институции в ЕС, както и на
действията, които ще бъдат извършени от държавите-членки;
- ние категорично препоръчваме създаването на Комитет за уврежданията, председателстван от
председателстващия ЕС на ротационен принцип, който да докладва на Съвета за заетост, социална
политика, здраве и потребителски въпроси (EPSCO). ЕФИ смята, че ще е от съществено значение
Комисията и държавите-членки, участващи в изпълнението на Конвенцията на ООН, да се включат
съвместно в една уникална структура, като се има предвид, че политиката относно уврежданията в
много отношения е споделена отговорност. Това също така ще позволи на държавите-членки да бъдат
по-тясно свързани с участието си в процеса на вземането на решения.
ЕФИ ще изготви един по-задълбочен анализ относно тази стратегия много скоро, като предостави
сравнения за това какво бе включено в нашите по-ранни предложения.
Кеворк КАБЗАМАЛЯН

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Шумен

Искам да споделя вълненията си от провеждането на шахматния турнир в Шумен. Решено бе да го
проведем на 9 и 10 декември 2010 г.
Преди да ви разкажа за него, трябва да подчертая, че ние в Шумен много държим на екипността. РСО,
ТСО, ЦСРИ и Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Светлина" работим съвместно.
На 9 декември сутринта, на ЖП гара Шумен се събрахме отборите от Кюстендил, Монтана, Варна,
Шумен и Сливен. Г-жа Лазарова – председател на РСО Шумен, Б. Братоев - председател на спортния
клуб и сътрудникът Д. Стоянова поднесоха приятна изненада на гостите, като ги заведоха с микробус

до Мадарския конник - прочутия археологически паметник, включен в списъка на световното
културно и природно наследство от ЮНЕСКО през 1979. За наша радост времето бе чудесно.
Насладихме се на хубавата природа, заредихме се с положителна енергия. Посмяхме се и попяхме в
Голямата пещера с уникалната й акустика. Потеглихме след това към шуменския парк "Кьошкове".
Настанихме се в една прекрасна хижа – "Старият град". Започна оспорваната борба.
Вечерта бе шумна – песни, закачки. Бяхме се събрали все стари приятели, които се познават от години
и се радват на тези срещи.
Изведнъж настъпи тишина. Нова изненада – шахматна викторина: "Познайте кои са тези
шахматисти… ?", "Колко дебюта познавате?"”, "Какво е особено за тях ?" и др. Най-много ни
затрудни въпросът - "Какво знаете за защитата на Пирц – Уфимцев?". С отговора ни помогна съдията
Коста Ангелов от Варна. Благодарим му, че се отзова на нашата покана! Да е жив и здрав!
На другия ден старшият експерт по младежки дейности, спорт и туризъм в община Шумен - г-н
Даулов, връчи купите, медалите и грамотите. Индивидуалното класиране бе следното: на първо място
се класира Димитър Хинев от Варна, следван от Атанас Иванов на второ място от Монтана и Феим
Якуб от Шумен на трето място. На базата на индивидуалното класиране бе направено и отборното.
От името на всички шахматисти горещо благодарим на нашите организатори.
Скъпи приятели, да си пожелаем здраве и повече спортни мероприятия през новата 2011 г.
Братой БРАТОЕВ
Виж снимки:

Кюстендил

Пет години СК "Пауталия спорт-2005"
На 1 декември 2010 г. членовете на СК "Пауталия спорт-2005" чествахме 5 години от създаването му.
На 22 юни 2005 г. 10 души (двама, от които вече не са сред нас) се събрахме по предложение на г-н
Лазаров - председател на регионалната организация на Съюза на слепите в Кюстендил да учредим този
клуб. На 28 септември 2005 г. излезе регистрацията в съда. Започнахме, но нямахме представа дали ще
успеем, как ще се финансираме, откъде да тръгнем. Тръгнахме по пътя с много неизвестни, но имахме
цел - да осигурим на незрящите възможности за масов спорт и специализирани спортни изяви със
състезателен характер, както и да създадем условия за социални контакти на хората и възможност да
докажат себе си.
Днес, отчитайки тези години, смятаме, че сме успели до голяма степен да осъществим целите си.
Учредихме клуба с помощта и на г-н Петър Дечев, председател на СК "Успех" Варна.
Създадохме секция по шахмат, по спортен риболов, туризъм; имахме представители и по канадска
борба.
Първите контакти, които създадохме, бяха със СК "Витоша" София и с тях проведохме първия турнир
по шах . Нямахме пари за купи и медали и затова направихме на струг от метал шахматен офицер за
купа. Много се вълнувахме, след като двустранната среща беше спечелена от нашия отбор и това беше
първата купа, която СК "Пауталия спорт-2005" спечели, но след нея ни тръгна като по вода.
Витрината ни в момента е препълнена с купи и медали от петгодишния период на съществуването ни.
Всяка година провеждаме турнир по шахмат за купа "Пауталия" с участието на състезатели на
отборите от Варна, София, Бургас, Шумен. Традиция е и състезанието по спортен риболов на дъно за
купа "Пауталия" с участието също на състезатели от спортни клубове от София, Варна, Шумен и
Монтана. Хубавите контакти, които създадохме с колегите дадоха възможност да се обогати спортният
календар на клуба.
Проведените походи с туристите винаги се отразяват много добре на участниците.

Наличието и на републиканските състезания по шахмат и спортен риболов стимулират хората ни да
участвуват целогодишно в тренировъчен процес както по шахмат, така и по спортен риболов. През
2010 г. се учреди и секцията по спортна табла и на първото републиканско състезание, организирано
от Спортната федерация за хора със зрителни увреждания, отборът ни си класира на второ място.
Четири години последователно СК "Пауталия спорт-2005" има представител в класацията "Спортист
на годината" за Кюстендил.
Всички членове на клуба са с хъс за победа във всяко едно състезание, в което участват. Побеждавайки
в спорта, всеки един от нас доказва както на себе си, така и на останалите, че може да се бори и да
успее и в други начинания, въпреки трудностите.
Пожелавам на всички членове на СК "Пауталия спорт-2005" много здраве и спортни успехи през 2011
г. и да ознаменуваме следващите пет години отново с много успехи.
Кънка ВИТОВА

Добрич

Изпращаме една успешна юбилейна година
Известно е, че НПО "ХобиСклуб" Добрич се отличава с високата си социална и културна активност.
Именно поради това в края на 2010 г. не беше трудно да се направи равносметка за живота и
дейностите на тази организация.
Коледните празници, годишното отчетно събрание на 28 декември, както и новогодишното тържество
на 29 декември разпалиха въодушевленията на всички. Появиха се идеи, започна подготовка, бяха
изпратени 210 поздравителни картички и още 230 поздравителни картички по електронната поща.
Богатата с много дейности година увеличи нашите приятели в града, страната и чужбина. Броят на
членовете на организацията нарасна с 26 човека и в момента тя наброява 176 души, като 2/3 от тях са
хора със зрителни и други увреждания.
Денят на годишното отчетно събрание бе типично зимен - със сняг и лед, но това не попречи на хората
да се съберат и изпълнят заседателната зала. Приятната музика на Клайдерман подсили
въодушевлението и очакването. Началото на събранието бе обявено от председателя Иван Тодоров и
пред хората застана Управителният съвет - Ив. Тодоров, Светла Стоева и Христина Стойкова, готов да
даде отчет за всичко случило се през годината. С голямо внимание бе изслушан техническият доклад
за дейностите по месеци, прочетен от Данчи Тодорова. Събранието реши да бъдат изчетени
финансовият отчет, контролната дейност, както и мероприятията и препоръките за подобряване
работата на организацията и чак тогава да се започне с разискванията. Не след дълго започнаха и
изказванията, първа взе думата Жана Петрова, последваха я Веселина Малчева, Валерия Урсова, Кина
Пехливанова, Светла Стоева, Стоянка Николова, Станчо Станчев и др. В изказванията пролича
одобрението от работата на УС и цялата организация, радушно бе приет и финансовият отчет.
Подчертано беше, че независимо от това, че организацията не се субсидира от държавата, тя има
множество дейности, насочени към самите хора с увреждания и с тяхно участие.
Като по-важни мероприятия бяха отчетени:
Проектът "По стъпките на преселниците през 1940 г."
Много стройната организация на честването на 10-годишния юбилей, съпроводена с откриването на
изложба под надслов "Начин на живот", посетена от народни представители, областни и общински
ръководители, медии и представители на НПО от Добрич и страната.
Удостояването на незрящия наш съгражданин и председател на НПО "ХобиСклуб" г-н Иван Тодоров с
вписване в Почетната книга на Община Добрич.
Съвместният проект между НПО "ХобиСклуб" и Международен колеж - Добрич - "Иновативни
подходи за превенция на социалното изключване на хората с увреждания от Община Добрич и
Община Добричка".
Участие в два Форума на международно ниво, организирани от Национален алианс за социална

отговорност (NASO) съвместно с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с
увреждания (EASPD) Брюксел.
Участие в разработването на областна стратегия за социални услуги и др.
След изчерпването на дневния ред и изказванията събранието завърши с афоризми за целувката и
дъвката, тъй като 28 декември е Международен ден на целувката и Ден на дъвката.
Хората, радостни и бъбриви, се разотидоха с подареното им празнично шампанско.
На 29 декември 2010 г. в ресторант "Албена" в Добрич се състоя новогодишното ни тържество.
Празнично облечени, усмихнати и готови да се веселят членове и приятели на "ХобиСклуб" бяха
посрещнати с хляб и сол по стар български обичай от персонала на ресторанта и управителя г-н Бисер
Николов.
След приветствие от страна на председателя Иван Тодоров се започнаха бурните танци на дансинга хора, ръченици, валсове,танга и др. През цялото време за доброто ни настроение се грижеше оркестър
"Добруджански авлиги" от Добрич. Много наздравици, изненади, смях и песни поддържаха високо
градуса на настроението. Знанията си проверихме с новогодишната викторина, подготвена от
Христина Стойкова, а наградите отидоха при най-бързите и най-знаещите.
Пристигането на Дядо Мраз (Станислав Недялков), Снежанка (Моника Илиева) и джуджетата беше
кулминацията на новогодишното тържество. Джуджетата пяха, рецитираха и играха хоро. От торбата
Дядо Мраз извади почерпки с късметчета, които джуджетата раздадоха на всички.
За здраве и късмет бяхме сурвакани от Димитричка Николова.
Тържеството приключи с пожелания за здрава, весела, щастлива и още по-успешна 2011 година за
НПО”ХобиСклуб” Добрич.
Христина СТОЙКОВА
Изпратихме една успешна година
Със задоволство можем да отбележим, че ние, членовете на териториалната организация на
сляпо-глухите Добрич, сме удовлетворени от изтеклата 2010. Тази календарна година ни донесе отново
както поводи да се радваме на внимание и разбиране от всички, така и заслужено признание за
ентусиазма и усилията ни в различните начинания.
Макар и в тежка всеобхващаща криза, ние съумяхме да се справим с икономическите затруднения.
Териториалният съвет на организацията успя да привлече дарения в размер на 2 140 лв., като 220 лв. от
тях са парични. В това число имам предвид нова компютърна конфигурация, безплатен неограничен
достъп до интернет, награди за различни наши инициативи и т. н.
През годината членовете ни взеха участие във фестивали от цялата страна. Благодарение на отличното
ни представяне в продължение на четири поредни години, взехме голямата награда във фестивала за
хора с увреждания в Перник. Състав "Антица" ни представи достойно във фестивала "Листопад на
спомените", в който участват и хора без увреждания. Включвахме се във всички важни инициативи в
района на град Добрич. Нашите самодейни състави бяха канени за участие по различни поводи и в
други населени места.
Като спортисти също имаме с какво да се похвалим. Пет от нас извоюваха третото място на
държавното първенство, състояло се в Пловдив. Това отборно класиране е условно, тъй като
добричлии бяхме 5 човека, а водещите организации имаха отбори с повече участници.
Ежеседмично се събирахме в клуб "Детелина", където провеждахме срещи със специалисти от
различни сфери, отбелязвахме имени и рождени дни, дни на хората с увреждания и др. Всички
нуждаещи се сляпо-глухи бяха снабдени с помощни технически средства. През изминалия период
приехме за членове нови трима души. В края на годината териториалната организация наброява 40
човека.
Надяваме се, че и новата 2011-та г. ще бъде успешна за нас, като ни донесе здраве, плодородие,
късмет! Искаме сърцата ни да останат отворени към добротата и хармоничните човешки
взаимоотношения!
Отправяме благопожеланията си и към всички съсъдбеници от цялата страна! Нека не губим кураж и
да съумяваме да откриваме винаги жизнените си сили, така нужни за достойното ни оцеляване!

Калинка КОВАЧЕВА
За празничното ни настроение
На 21-ви декември бяхме поканени в просторната зала на Центъра за социална рехабилитация и
интеграция – Добрич. Поводът бе отбелязване на предстоящите Коледни и Новогодишни празници.
Освен ние - членовете на териториалната организация на сляпо-глухите, присъстваха и други хора с
увреждания, ползващи социалните услуги на центъра.
За доброто ни настроение екипът на ЦСРИ бе подготвил различни изненади. Всеки от присъстващите
участва във викторина, насочена към народните традиции, свързани с отбелязването на предстоящите
празници. Информацията бе пространна, така че ние обогатихме знанията си. Сред смях и закачки си
припомнихме някои песни на коледарчета и любими обреди за плодородие през Новата година.
Всички присъстващи получиха подаръци и прикрепени към тях късмети.
Териториалният съвет на сляпо-глухите подготви така наречените бонбони на късмета, които
осигуриха на празнуващите поредно късметче за новата 2011.
Събирането приключи с богата почерпка. Част от нея бе подготвена от курсистите в занятията по
готварство в ЦСРИ.
Специални благопожелания към нас отправиха директорката на Центъра за социална рехабилитация и
интеграция г-жа Албена Донева и всички преподаватели. В Святата нощ на Рождество Христово се
случват чудеса и ние винаги трябва да ги очакваме.
Интересните мигове от веселото събиране са запечатани с дигиталния фотоапарат на ЦСРИ. В близко
време интригуващите кадри ще влязат и в албума на териториалната организация.
В навечерието на Новата година членовете на ТО бяхме приятно изненадани и от БЧК. Младите
червенокръстци подариха на всички пакети с хранителни продукти.
Хубаво е, че обществеността ни оказва внимание по повод значимите празници. Ние благодарим и
гордо можем да кажем, че в годините сме се оформили не само като нуждаещи се субекти, но и като
равностойни партньори в различни инициативи.
Калинка КОВАЧЕВА

Бургас – Казанлък

Вечни и неповторими
Долината на розите… Долината на царете… Шипка… Докато слушам звъна на камбаните под
позлатените кубета на храм-паметника под заветния връх, си мисля, че всъщност пътуваме през
долините на времето и през пространството на историята из българските земи. При това имам
невероятната възможност да наблюдавам това пътешествие през вътрешните очи на хората с увредено
зрение, някои от тях със 100% слепота.
Изнесеният семинар на УС и груповите отговорници в ТСО на слепите Бургас започва още на първата
почивка в едно от кафетата на пътен възел Петолъчката.
Неформалното обсъждане на най-наболелите проблеми продължава и по време на обяда в ресторанта
на комплекс "Крънско ханче", където отсядаме. Следобедът е посветен на официалната част, която
включва запознаване на участниците с две основни теми: "Същност, принципи и задачи на
неправителствените организации" и "Промени в Закона за интеграция и рехабилитация на хората с
увреждания". Отчетена е добрата работа в екип със съответните структури на Община Бургас и е
обсъдено предложението да бъде допълнен и обновен списъкът на снабдените със звукова
сигнализация места за пресичане в областния град.
"Хората чакат вторника с нетърпение!" – обобщава в стегнатото си изложение за проблемите и
успехите на 150-те членуващи в ТСО на ССБ в Казанлък гостенката на бургаския семинар Донка
Карагитлиева - ръководител на местната структура.

Вечерта преминава в традиционните танци, закачки и смях, подправени с вкусните ястия на местния
майстор и с по чаша вино сред незабравимия и неповторим интериор на заведението, събрал по
стените и в ъглите си реалии от 18-и, 19-и и 20-и век – от пушките кремъклийки до транзисторния
радиоприемник ВЕФ 206 и от шарените терлици до звездата на социалистическата бяла техника –
хладилник "Мраз". Светкавици и мобилни телефони запечатват умението на душите ни да се раздават
и във веселието както и в работата.
На другия ден потегляме за Шипка. Хората с повече остатъчно зрение подкрепят колегите си по
стъпалата от паркинга до храма. Със затаен дъх слушат разказа за битката, увековечена от Вазов в
известната му ода "Опълченците на Шипка", а аз "прослушвам" лицата им – просветлени и
одухотворени от досега с тази българска светиня. И съм сигурна – няма нищо случайно във факта, че
мелодията на камбаните, огласящи околните върхове, идва от сърцето и се ражда в ръцете на събрат по
съдба. Дечко Гарбатулов ни изпраща до паркинга, опрян на своя бял бастун, преди да изкачи отново
стълбите до храма, както всеки ден, в който гласовете на металните конуси разказват за подвига на
дружините край Шипка.
Двадесет и четири столетия се разтварят насреща ни в земните недра на Голямата Косматка, за да ни
накарат да се замислим за мимолетността на човешкия живот и за величието на човешкия дух и
човешкия труд, които осмислят краткостта на индивидуалното битие чрез приноса му към
непреходността на човешкото развитие.
Подобни мисли се четат по лицата ни и в просторните зали на Историческия музей в Казанлък. Вече ги
няма опашките от желаещи да зърнат откритията на проф. Китов, но все още витае духът на
единението със съвременниците ни, забравили за часове битката за насъщния и осъзнали се като
общност и разбира се единението с предците ни от различни епохи, накарали ни да се почувстваме
горди, че сме се родили именно в това кътче на планетата. Духът на единението между минало,
настояще и бъдеще, между крехките розови пъпки и каменните строения отпреди две и половина
хилядолетия… Това единение събира Долината на розите и Долината на царете в онази Долина на
българското време и българското историческо пространство, с която започнах. И всеки от нас отнесе
от нея в своя дом на брега на морето късче мъдрост и шепа светлина в сърцето си.
Калина ВЕРГИЕВА

Горна Оряховица

55 години ТСО на слепите
На 13 декември 1955 г. в Горна Оряховица се учредява Териториалната организация на слепите със
секретар Гица Карабашева. С много ентусиазъм и дръзновение са издирвани граждани с увредено
зрение и са полагани усилия за подобряване на техния живот.
През 1968 г. за председател на организацията е избрана Маринка Спасова и Горнооряховската
организация става една от първите в страната, където започва обучение по надомна рехабилитация.
Разкрити са филиали на предприятието на слепите "Успех" и е предоставена работа на всички желаещи
да се трудят.
През 1990 г. за председател е избрана Катя Кряжева. Сформирана е дамската вокална група
"Перуника". Групата е ежегоден участник във фестивалите "Божури" в Г. Оряховица и
Международния фестивал "Балкан фолк" във Велико Търново, както и във фестивалите във Варна
"Листопад на спомените", в село Орешак и републиканските фестивали на художествената
самодейност, организирани от ССБ. През 2009 г. "Перуника" спечели второ място и парична премия на
републиканския фестивал на народното творчество, организиран на местността "Беклемето".

На 3 юли 1998 г. учредихме и сдружение "Човещина" от зрящи и незрящи интелектуалци, чиято
основна мисия е "Подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на лица със
зрителни увреждания".
Екип на сдружението в партньорство с "Лайънс" - клубовете от Велико Търново реализира проекти,
финансирани от фондация "Отворено общество" и Фондация за развитие на гражданската инициатива.
Проведохме обучения по брайл, есперанто за начинаещи и напреднали, група за психично здраве,
група за оздравителна гимнастика и др.
Имаме сформирани отбори по шахмат и спортен риболов. Последният спечели трето място на
състезанието през 2010 г., организирано от РСО Монтана.
Радваме се и на успехите на републиканския ни шампион по канадска борба Марин Пейчев, който има
и европейски награди.
Управителният съвет проявява и гражданска активност:
Отправихме протестно писмо до тогавашния министър на външните работи Соломон Паси и
депутатите в Народното събрание, настоявайки за ненамеса във вътрешните работи на Ирак. Времето
показа, че тази война донесе нещастие не само за гражданите на Ирак, но и на страните, участвали в
умиротворителната мисия.
Представители на организацията участваха в протестната акция, организирана от Центъра за
психологически изследвания в София, където настоявахме правителството да подпише Европейската
конвенция за защита правата на хората с увреждания, както и стриктно да я спазва.

И през изминалата година, съвместно с колеги от сродни организации, писахме протестни писма до
Президентството и Министерски съвет с настояване за промяна в политиката по отношение на
доходите на хората с увреждания. За съжаление положителни промени не настъпиха, а както всички
добре знаем по отношението към хората с увреждания се съди за зрелостта на държавната политика.
Най-мощните думи на всеки език са ЛЮБОВ и БЛАГОДАРНОСТ. Искрена е благодарността ни към
управителя на фирма "Аполон-95" Димитър Димитров. Само за последните пет години сме получили
дарение от мъжка конфекция на стойност 35 хиляди лева.
Сътрудничеството ни с членовете на "Лайънс" - клубовете от В. Търново също вече се превърна в
традиционно. Те са наши партньори при разработка на проекти и в осъществяването на дейностите на
сдружение "Човещина". Получавали сме и дарения от бели бастуни, брайлови будилници и МРЗ
плейъри. Благодарение на нашите спомоществователи организирахме участие на група есперантисти в
Международния есперантски конгрес на слепите есперантисти, който се проведе в Албена.
Участвахме в обучения свързани с повишаване на "Административния капацитет" по проекти на ССБ,
Община Велико Търново, фондация "Хоризонти" и "B.A.P.A." (Българско сдружение за личностна
алтернатива).
Провеждаме и безплатно дистанционно обучение по брайл, есперанто и компютърна грамотност.
На 1 декември 2010 г. организирахме юбилейно тържество по случай 55 години от учредяването на
ТСО.
В началото по инициатива на кмета на Горна Оряховица г-н Михтиев приятно бяхме изненадани с
музикален поздрав от учениците на училище "П. Хилендарски".
В концерта взеха участие Дамска вокална група "Перуника" към ТСО Г. Оряховица както и гостите от
Дряново - вокална група "Росна китка" и квинтет "Орхидея" с художествен ръководител Даниела
Асенова. Свои стихове прочетоха и горнооряховските поетеси Зорка Димитрова и Недялка Рибарева.
Кошници с цветя поднесоха заместник кметът на Горна Оряховица, председателят на РСО и
управителят на клона на "Успех" в Дряново, а председателят на ССБ г-н Долапчиев връчи награди и
подаръци от ЦУ на ССБ.
На доброволците на организацията, членовете на УС и груповите отговорници по места поднесохме
скромни подаръци.
Гостите почерпихме с любезното съдействие на Общинския съвет Г. Оряховица и фирмите "Ирина" и
БИ СИ СИ "Хандел".
Накрая си пожелахме светли Рождественски празници, много здраве и любов за всички, което
пожелавам и на всички читатели на списание" Зари"!
Катя КРЯЖЕВА

Асеновград

Любовта в очите искри
В празничните дни на Рождество Христово, в навечерието на Нова година всички размишляваме върху
отминалата 2010 година – какво сме постигнали и какво не, а така също си пожелаваме много здраве и
късмет. Обещаваме си да вървим по правилния, по светлия път с любовта и с прошката напред, да
творим добро, да отключваме милосърдието.
С тези размисли членовете на ТСО на слепите и сляпо-глухите отново се събраха в своя клуб в
Асеновград, за да изпратят старата и да посрещнат 2011 година.
Колко е хубаво, когато лицата греят, излъчвайки вътрешна светлина, въпреки болката в очите.
Бляскаво украсената зала събра хората от Асеновград, Лъки, Първомай заедно с гостите - г-н И.
Шопов и г-жа Р. Димитрова, които откриха празника с приветствие. Най-напред тържествено
"изпратихме" старата година, а след нея заедно с пеещите коледари "дойде" новата 2011 година,
носеща в едната ръка голяма пита от златните пшеници на България, а в другата плодове. Тя пожела
много здраве, младост и радост, плодни нивя, весели деца.
Малката красива Снежанка и нейното братче сурвакаха всички с дрянова сурвачка. Атмосферата беше
наситена с празнично настроение. Чуха се стихове, изпълнени от поетите Л. Маджарова, Д. Бойков,
Сл. Ставрева.
Г-жа Н. Иванова, председател на Пенсионерския клуб разказа приказка за любовта, богатството и
късмета. Песните, изпълнени от Шопов, Амалия, Дора, Нина заредиха залата с енергия и всички
запяха. Забавна беше и викторината с 10 въпроса. Наздравиците бяха десетки, с пожелания най-вече за
здраве, берекет, здравословна храна на софрата, разходки до Асеновата крепост и Тепавицата, за
екскурзия в чужбина.
Лицата грееха още по-бляскаво, с усмивки, заредени с положителна енергия и мисли. Силният момент
е винаги настоящият момент, а духовно извисените хора не се гневят. Животът е прекрасен, а любовта
е лек.
Славка СТАВРЕВА

Долни Дъбник

Благодарност
Благодарим Ви, ръководители добри, че не само изисквате от нас да сме редовни изпълнители в
задълженията си като ръководители на ТСО на слепите към РСО Плевен, но винаги умеете и да
внесете веселие в нашите сърца!
Благодарим Ви, г-н Ангелов и г-жо Танкова, за всичко, което правите за нас и нареждате РСО Плевен
на едно от първите места. В работната среща, проведена от 10 ч. на 28 декември 2010 г., взеха участие
всички председатели и сътрудници, а така също и многоуважаваният от всички г-н Иван Крумов –
бивш председател на ССБ.
Г-н Павлин Ангелов – председател на РСО Плевен, каза, че 2011 г. ще бъде юбилейна за ССБ –
навършват се 90 години от създаването на Съюза в далечната 1921 г. ССБ е един от най-старите съюзи
в България.
Напомни ни, че до средата на януари е добре да направим предложения до общинските съвети да
включат в бюджетите си за 2011 г. субсидия и за нашите организации.
Запознати бяхме и с други инициативи на РСО през 2011 г.
От 12 ч. в ресторант "Национал" се проведе приятелска среща с много емоции, поздравления и
изненади, а г-жа Милка Танкова ни изненада с томбола, от която всеки получи срещу 1 лв. своя
късмет.

Отново Ви благодарим, скъпи ръководители!
Нека винаги във вашите сърца има място за доброта към всички нас и нашите членове!
Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Русе

Традиция стана всяка година в края на месец декември РСО Русе да провежда работен семинар с
участие на всички управителни съвети на съставните организации и контролния съвет. В семинара се
разискваха различни въпроси - за бюджета за издръжка или мероприятия, които трябва да се
реализират през годината. Определиха се срокове и отговорници за изпълнение на поставените задачи.
По този начин се оказа, че провеждането на такива семинари е важно и необходимо. Поредният се
състоя на 21.12.2010 г.
Макар вече времето да бе хладно, УС реши да разнообрази живота на членовете, като организира
посещение на оперетата "Страната на усмивките" от Франц Лехар на 17 декември 2010 г.
Броят на желаещите да посетят представлението се оказа по-голям от очаквания.
Затова УС организира и посещение на театралната постановка "Вечеря за тъпаци" на 22.12.2010 г.
Когато в залата започнаха да влизат хора с бели бастуни, една част от посетителите ги поглеждаха с
интерес, други с недоумение. По време на представлението зрителите разбраха, че слепите не са
различни от тях. През антракта често се виждаше как хората с бели бастуни оживено разговаряха със
своите съседи по места. Така бяха създадени приятелски връзки.
След представлението лицата на всички бяха весели, засмени и одухотворени.
Накрая всички си пожелаха весели Коледни и Новогодишни празници и спокойна и успешна 2011
година.
Тодор ЛАЗАРОВ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ Когато гориш в работата си...

Преди повече от 4 години Шумен се сдоби с център за социална рехабилитация и интеграция на хора с
увредено зрение, разположен в самия център на града. Той заработи през 2006 година, когато
незрящите шуменци за пръв път усетиха ползата от дейността му и започнаха с удоволствие да
посещават различните курсове. Тогава животът на много от тях се промени дори само от факта, че те
получиха възможността да излязат от домовете си и да добият полезни за себе си и за близките си
умения.
Оттогава в центъра кипи трескава дейност, животът сякаш препуска, а за невиждащите центърът се
превърна в любимо място, където те винаги са посрещнати с усмивка и се чувстват като в свой втори
дом.
Още от самото начало центърът се радваше на огромен интерес, независимо от сравнително
ограничения брой услуги, които първоначално предоставяше на клиентите – елементарна
рехабилитация, брайлово ограмотяване, компютърна грамотност, готварство и приложно изкуство.
С течение на времето кръгът от интереси се разшири. Към курса по приложно изкуство например се
появяват различни клубове по интереси, обединяващи незрящите според индивидуалните им
предпочитания. В течение само на една година броят им става твърде внушителен, а тематиката –
твърде разнообразна. От клуба по музика до клуба по шахмат, от градинарство и цветарство до
туризъм и арттерапия.
Увеличаването на броя на клубовете съответно е и пропорционално на броя на клиентите, като
единственият и най-сериозен проблем е ограниченият капацитет на центъра – 25 души годишно, което
на свой ред увеличава опашката от чакащи.

Документите на желаещите да ползват услугите на центъра се разглеждат и съответно одобряват по
реда на подаване, а щатният персонал се състои от двама души – социални рехабилитатори, които
провеждат и реализират цялостната му практическа дейност.
Достоен за уважение и заслужаващ дълбок поклон е ентусиазмът на двете момичета – Галина Петкова
и Миглена Пенкова.
Тези млади жени сякаш не са създадени да стоят на едно място, без да предприемат нещо
нестандартно, извън преките им задължения на преподаватели.
Тяхна е инициативата в центъра да бъде създаден фонобиблиотечен фонд, като според нуждите на
хората се осигурява място и време за четене.
Към момента центърът разполага с 3 компютъра с инсталиран говорещ софтуер, които са на
разположение на желаещите да ги ползват незрящи. Разбира се това става по предварително съставен
график според заявено от невиждащите желание, тъй като това са и служебните компютри на
персонала.
Проблем е не толкова липсата на средства за закупуване на допълнителни компютри, колкото липсата
на достатъчно място поради непрекъснато разрастващите се нужди на центъра и разширяването на
спектъра от дейности, каквато е например нуждата от отделна компютърна зала. Предвидено е в
обозримото бъдеще такава компютърна зала да стане факт.
Преди 2 години, по собствена инициатива, Галя и Меги успяват да си издействат от инспектората по
образование разрешение за посещение в часовете на класния ръководител в училищата в Шумен.
Тяхната цел е в една достъпна игрова форма да запознават учениците от седми и осми клас с
проблемите на хората с нарушено зрение, поставяйки ги в тяхната ситуация с помощта на специално
изработени три вида очила.
Едните са напълно тъмни, за да може ученикът да бъде поставен в условията на пълна липса на зрение,
а другите са частично затъмнени - съответно за симулация на липса на централно или периферно
зрение. Показвали са на децата какво представлява белият бастун и как невиждащите хора си служат с
него, учили са ги как да реагират адекватно, когато срещнат слепи хора на улицата и кой е
най-правилният начин да им помогнат при необходимост, показвали са им различните приспособления
за писане на брайл, както и как невиждащите хора четат брайлов текст.
Момичетата споделиха, че при провеждането на няколко такива информативно-демонстрационни
часове на класния ръководител интересът от страна на деца и учители е бил огромен, а резултатите,
неочаквано за тях самите, са били поразителни. Самите ученици от икономическия техникум чрез
класния си ръководител са потърсили рехабилитационния център, за да предложат съдействието си и
да попитат от какво има нужда като помощ, с какво биха могли да бъдат полезни. Ето един много
показателен пример за това, че, ако нашето общество започне да възпитава в децата си толерантност
към различните хора, проблемът с интеграцията им в обществото би бил сведен до минимум и те биха
се чувствали много по-комфортно като негови пълноценни членове.
В този случай двете момичета са се нагърбили с огромната отговорност да въведат подрастващите в
света на слепите хора по един изключително деликатен начин, тъй като впечатленията от първото
докосване и запознаване с тази част от действителността винаги оставя много траен отпечатък в
съзнанието и е от изключителна важност какъв знак ще носи този отпечатък.
Друга тяхна изключително полезна и вече реализирана инициатива през втората година от
съществуването на центъра е било съдействието на трима невиждащи младежи да бъдат приети за
студенти след завършване на варненското училище за деца с нарушено зрение.
Сега двама от тях изучават музикална педагогика в Шуменския университет, а третото момче е
студент по актьорско майсторство в Пловдив, тъй като има остатъчно зрение.
Един от клубовете по интереси като част от занимателната терапия е клубът по музика с ръководител
Тодор Андонов.
През месец септември 2009 г. двама от младите изпълнители от клуба – Галя Крумова и Джанер Якуб,
участват в международен фестивал в Девин, където печелят награди, както и публично признание за
своя талант.
Тук всяка година Международният ден на белия бастун бива отбелязван по някакъв различен и
нетрадиционен начин. Една от тези инициативи е издаването на компактдиск с песни, изпълнени от
участниците в музикалния клуб, по текстове изцяло на незрящи творци.

Дискът съдържа 12 песни по творби на Здравко Лекишев, Веселина Стоилова и други невиждащи
поети, а заглавието му е светло и позитивно – "Слънчеви лъчи".
През годините, отбелязвайки различни празници или знакови дати, стремежът на Галя и Меги винаги е
чрез различни нестандартни прояви да отправят някакво предизвикателство към обществото, да
провокират активността му и в същото време да изненадат приятно и хората, на които отдават
непресекващата си енергия.
За 8 март поканените за тържеството дами са били изненадани от присъствието и услугите на
професионален козметик, за 1 април пък двете дами заедно с невиждащите са си организирали
карнавал с буфосинхронади, кетъринг и много музика в читалище "Добри Войников".
И както една майка се стреми да снима и записва всеки момент от порастването и развитието на своето
дете, така и тук всяка една от тези прояви старателно се документира и се създава архив от снимков
материал, който да остане за поколенията.
В момента двете титулярки Галя и Меги са в отпуск по майчинство, но техните заместници достойно
следват начинанията им и продължават всички добри неща, които ежедневно са в полза и доставят
радост на невиждащите шуменци.
Руси Петров води курса по готварство, в който между другото сега участват и двама мъже. Заедно с
Маргарита Друмева те провеждат всички съществуващи в момента курсове, без да имат строго
разграничение помежду си.
По тяхно време клубовете по интереси са се обогатили с един нов спортен клуб, участниците в който
се занимават с шахмат, табла и канадска борба.
Борбата на младите хора ежедневно се заключава и в малките битки с на пръв поглед незначителни, но
много показателни неуредици, произтичащи от човешката глупост и несъобразителност, като
например непрекъснатото паркиране на коли пред клуба, без да има съобразяване с това на кое място
се намират, но българите явно са такива, живеят на принципа "На мен да ми е удобно, пък другите...".
На 15 октомври миналата година като инициатива на работещите в рехцентъра заедно с регионалната
организация бяха изработени листовки с текст и илюстрации на основните правила за оказване на
помощ на незрящ човек на улицата, които са раздавани на гражданите на възлови кръстовища в града,
както и в големите супермаркети.
Изумена бях обаче да разбера, че от хранителната верига "Била" в град Шумен на нашите доброволци е
бил отказан достъп с аргумента, че това видите ли било реклама. Изглежда, че сред някои от
служителите в гореспоменатата верига интелектът не е на особена почит. На тези, които са отказали да
пуснат приятелите ни при себе си, бих искала да кажа:
- Да, уважаеми господа, това наистина е реклама, само че, тя не е комерсиална и от нея не се печелят
пари. Това е реклама на нормално отношение, реклама на човечност и от нея биха спечелили
единствено невиждащите хора от вашия град, дори и само един от вашите съграждани да се вслуша в
себе си и да отвори ума и сетивата си за тях!
Изключително важно е, че в лицето на младите служители в центъра невиждащите хора имат много
верни и безкористни приятели, готови винаги да им помагат и отстояват техните права и интереси,
грижейки се за техния комфорт.
Именно тези хора ние трябва да пазим като свои приятели и да се стараем да привличаме и други като
тях – хора, отдадени на работата си, хора с големи сърца, хора, които горят.
Марина ПЕТКОВА
Виж снимки:

ПРОЕКТИ Нови проекти в подкрепа на хората със зрителни увреждания

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 "Инвестираме във Вашето бъдеще"
През 2011 г. фондация "Хоризонти" започва изпълнение на два проекта за подпомагане на хора със
зрителни увреждания. И двата са по програма "Развитие на човешките ресурси" и се финансират от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът "Специализирани социални услуги за лица със зрителни увреждания" е на обща стойност 204
203 лева. Предвижда се предоставяне на следните услуги: повишаване на мобилността и
ориентирането; оказване на съдействие при преодоляване на ежедневни битови затруднения в дома на
хора със зрителни увреждания посредством интернет и подходящи софтуерни продукти; повишаване
на възможностите за електронно включване чрез оказване на помощ при ползването на
специализирани говорещи програми; психологическо, правно и семейно консултиране; преодоляване
на последиците от застоялия начин на живот на хора със зрителни увреждания чрез организиране на
групови посещения на туристически обекти и културни прояви.
През месеците януари и февруари тази година фондацията ще организира и проведе конкурси за
набиране и подбор на персонал за предлагане на специализирани социални услуги, както и заявки на
желаещите да ползват услугите. Подборът на персонала ще се извърши от комисия на базата на
автобиография, препоръки и интервю. Ще бъдат сключени договори с 11 служители: двама
консултанти по мобилност и ориентиране, двама консултанти по информационни и комуникационни
технологии, двама виртуални асистенти, психолог, семеен консултант, юридически консултант,
организатор на групови дейности и супервайзър. Подбраните служители ще преминат обучение за
работа с лица със зрителни увреждания. В края на м. февруари комисия ще извърши подбор на лицата,
желаещи да ползват специализираните социални услуги на базата на индивидуална социална оценка
въз основа на социална анкета. Ще се вземат предвид специфичните потребности на потенциалните

потребители, обусловени от зрителното увреждане, както и общото физическо и психическо
състояние, социална активност и интереси, социални контакти, възможности за трудова заетост,
възможности за повишаване степента на образование и т. н. Ще бъдат подбрани 50 потребители, които
ще могат да ползват услугите по проекта. Предоставянето на услугите започва през м. март и ще
продължи 12 месеца.
По проекта се предвижда още изграждане и поддържане на сайт за управление на предлаганите
социални услуги, издаване на информационен аудио бюлетин, издаване на методика за организиране и
управление на специализирани социални услуги за хора със зрителни увреждания. Предвижда се и
заключителна конференция.
Проектът "Социални асистенти и домашни помощници в помощ на лица със зрителни увреждания" е
на обща стойност 157 358 лева.
През месеците януари и февруари се приемат и одобряват молби на желаещите да работят като
социални асистенти и домашни помощници, както и молби на потенциалните ползватели. Комисия ще
извърши подбор на желаещите да предоставят тези социални услуги на базата на автобиография,
препоръки и интервю. Ще бъдат одобрени 10 социални асистенти и 10 домашни помощници, след
което с тях ще бъдат сключени договори и ще се проведат обучения, които да ги подготвят за
предстоящата им работа.
Комисия ще извърши подбор на ползвателите на услугите на базата на индивидуална социална оценка
на лицата, като се вземат предвид специфичните потребности на потенциалните потребители,
обусловени от зрителното увреждане, общото физическо и психическо състояние, социалната
активност и интереси, възможностите за трудова заетост, възможностите за справяне с ежедневни
битови дейности в дома и т. н. Ще бъдат подбрани 20 потребители на услугата социален асистент и 20
потребители на услугата домашен помощник, за всеки от които ще се изготви индивидуален план.
Доставката на услугите започва през месец март и ще продължи 12 месеца.
Предвижда се още консултантска помощ, поддържащо обучение на екипа, както и провеждане на
заключителен семинар по проекта.
Фондация "Хоризонти" кани хората със зрителни увреждания от София да кандидатстват за включване
в кръга на потребителите на социалните услуги по двата проекта. Те са достатъчно разнообразни и
профилирани, за да могат да се възползват от тях хора с различни потребности и интереси – както
младежи, така и възрастни, както работещи, така и пенсионери, владеещи и не владеещи
компютърните технологии. Приканваме да кандидатстват и онези, които се чувстват компетентни да
влязат в екипа за предоставяне на съответните услуги.
Фондация "Хоризонти"

