АБОНИРАЙТЕ СЕ! Абонамент 2013

Уважаеми читатели,
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2013 година.
За да направите своя абонамент, вие можете да се обърнете за съдействие към председателите на РСО
и ТСО.
Абонаментната кампания за 2013 година ще продължи до 15 декември!
Абонаментът за списание "Зари" на зрящо става само в пощенските станции. Каталожният номер на
сп. "Зари" е 1322. Абонаментът за цялата година е 6 лева.
Краен срок - 15 декември 2012 г.!
През 2013 г. ще излизат следните брайлови списания:
"Зари" - 12 книжки, цена - 6 лв.
"Кръгозор" - 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Спортен преглед" - 12 книжки по 30 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Женски свят" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Вариант" - 6 книжки по 30 хил. знака, цена - 2.40 лв.
"Светулка" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
"Минерва" - 6 книжки по 60 хил. знака, цена - 4.80 лв.
През 2013 г. дискът с говорещите списания "Знание", "Съвременност", "Домашен съветник",
"Литературен калейдоскоп", "Зари" и политическото списание "Наблюдател" ще излиза всеки месец.
Информацията на диска ще е в обем средно около 20 часа.
Годишният абонамент е 8 лева за 12 броя CD.
Моля, включете се в списъците за абонамент при председателите на РСО и ТСО или ни изпратете
писмо за индивидуалния ви абонамент, което да съдържа трите ви имена и пълния ви адрес, както и
имената на списанията, за които желаете да се абонирате.
Парите за брайловите издания и за диска с говорещите списания можете да преведете на банковата
сметка на Съюза на слепите в България - СЖ "Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка BG15TTBB94001521039947, банков код - TTBBBG22.
Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Писмата, списъците с абонатите за брайловите и говорещите списания - имената и адресите, както и
номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:
1309 София, ул. "Найчо Цанов" № 172,
до редакцията на сп. "Зари".
Краен срок - 15 декември!

Уважаеми читатели,
Започна и абонаментът за книги на CD за 2013 година.
Абонаментът за полугодие е 15 лв. за 15 диска, а за цялата година - 25 лв. за 30 диска.
Парите за абонамент можете да преведете на банковата сметка на Съюза на слепите в България - СЖ
"Експресбанк" АД, клон София, банкова сметка - BG15TTBB94001521039947, банков код TTBBBG22.

Сумите могат да се внасят и директно в касата на ССБ в сградата на ЦУ.
Имената и адресите, както и номерата на квитанциите, изпращайте на адрес:
1309 София, ул. "Найчо Цанов" № 172,
до Централната фонобиблиотека на ССБ.
Телефон за справки: 02/812 70 44.
Краен срок за абонамент - 15 януари 2013 г.
И през 2013 г. Звукозаписното студио ще ви предоставя услугата сами да избирате предпочитаните от
вас книги. Цената за CD с избрани от вас произведения е 3 лева, като желаещият заявява кои точно
книги да му бъдат записани. Тази услуга се предлага в течение на цялата година и не е обвързана с
абонамент.

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ В управителния съвет на ССБ

На първи ноември 2012 г. в София Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе
поредното си редовно заседание.
В началото на заседанието членовете на УС разгледаха и приеха материала за финансовите резултати
на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за първото шестмесечие на 2012 година.
На практика паралелно с отчета бе разгледана и точка втора, отнасяща се до набелязване на мерки за
повишаване на събираемостта на задълженията от наемателите на ССБ.
Председателят на Съюза обясни, че към настоящия момент се отчита обезпокоително нарастване на
сумите на несъбраните задължения от наематели, както и увеличаване на броя на некоректните
длъжници. Това положение в някаква степен е свързано с икономическата криза и процесите на
обедняване на наемателите, но за ръководството на ССБ по-важното е, че тенденцията към
увеличаване на процента на несъбраните вземания на ССБ от наематели застрашително нараства и
това поставя в още по-трудно положение работата на съюзните органи.
При анализа на този проблем е направен преглед на всички съществуващи договори за наем, като са
уточнени размерите на задълженията на наемателите към ССБ, както и общият размер на несъбраните
от тях вземания.
В докладната записка по тази точка председателят на ССБ показа, че общият размер на задълженията
на наемателите ни възлиза на 514 808 лв., от които ние със собствен ресурс сме издължили на
държавата и енергодоставчици 193 449 лв.
Общото задължение на напусналите наематели, което вероятността да съберем е нищожна, възлиза на
148 085 лв. Общият размер на задълженията на действащите наематели е 366 723 лв.
От изложените данни и направения на тяхната база анализ се вижда, че вече е крайно време да се
наложи много строг, "зверски" контрол, за да може да се гарантира събирането на дължимите суми. До
този момент ръководствата на предприятията и ССБ са се съобразявали с това, че този въпрос е твърде
деликатен, тъй като ожесточаването на мерките срещу закъсняващите длъжници крие голяма опасност
те да се видят принудени да напуснат наетите помещения, което в сегашните условия вероятно ще
доведе до тяхното фактическо опразване.
От друга страна обаче действителността налага мерките, които ще се предприемат, да бъдат
безкомпромисни, защото при тази криза Съюзът на слепите не може да си позволи да извади от джоба
си 200 хиляди лева, за да покрие дължимото от наемателите.
Изложеното в докладната записка на председателя състояние на нещата провокира членовете на УС
към критични и остри дебати.
Дина Желева се изказа одобрително за новите моменти в предложения на вниманието на членовете на

управителния съвет типов договор за наем. В същото време тя изрази недоволството си от това, че този
типов договор не е направен много по-рано. Трябва да се спазват разпоредбите на вътрешно
нормативните документи, които уреждат правата и задълженията на различните ръководители, за да се
избегне по-нататъшното допускане на щети.
Според Борислав Лазаров нормативни документи има, но те не се спазват. В документите съвсем ясно
е казано кой има право да сключва договорите за отдаване под наем. Ясно е и кой има задължението да
следи за неговото събиране. Директорите на предприятията, които отдават площи под наем, имат
депозирани по три заплати и след като те не си събират дължимото, то може би вече е време да им се
бръкне в джоба. Лазаров смята, че тези несъбрани суми не трябва да се определят като загуба, защото
това си е направо щета. Според него тази щета е нанесена на всички 16 хиляди съюзни членове и
техните зрящи помощници. В емоционалното си изказване той конкретно изрази своето разочарование
от високия процент на несъбраните вземания в предприятието в Пловдив.
Велик Атанасов - управител на предприятието в Пловдив, припомни, че на заседания на управителния
съвет той многократно е отправял предупреждения за това, че поради кризата наемателите масово
напускат наетите помещения, а много от тези, които остават и до този момент, и са се проявявали като
коректни платци, също започват да трупат задължения поради свиване на пазара. Правените
компромиси са били мотивирани от надеждата, че във времето те са доказали своята коректност и след
като поемат глътка въздух пак ще започнат да се издължават.
И отново се стигна до проблема доколко тези надежди са оправдани и доколко изгонването на
некоректните наематели ще бъде полезно за организацията, тъй като е съвсем ясно, че сградите, които
останат необитавани, не само че няма вече да носят приходи, но за тяхното подържане Съюзът на
слепите ще трябва да прави и някои разходи. Борислав Лазаров каза, че предлаганият типов договор
всъщност е бил разработен още преди години и сега е разработван отново, и отново се предлага на
вниманието на членовете на управителния съвет. И в сегашните договори нещата са казани ясно:
"Прочетох някои от старите договори - то всичко си е описано! В рамките на един месец не плаща ли наемодателят има право да го изгони. В новите анекси е допълнено и това, че трябва да му бъдат
обезпечени складовете и стоките".
Г-н Лазаров предложи новият типов договор да не се приема, да се възложи на юриста на ССБ да го
изготви отново, новият вариант да бъде изпратен на управителите и повече да не се умува.
Според Лазаров председателят на Съюза "пипа с меките ръкавици", а така или иначе на директорите се
плаща, за да си вършат работата и по точно да събират наемите.
"Когато ние тук дебатираме какво правят тия бивши управители, г-н Долапчиев със страшен патос ни
обяснява колко е трудно да се събират наеми. И сега какво, какво стана - половин милион ги няма!?"
След това емоционално изложение Борислав Лазаров предложи на УС "да задължи всички
предприятия да включват в отчета на холдинга информация за отдадените под наем площи и цената им
на квадратен метър, за да можем ние да проследяваме какво се случва и веднага да реагираме. И
най-страшното е, че ние опрощаваме задължения не на друг, а на бизнесмени". Все в тази връзка г-н
Лазаров предложи да се помисли дали да не се обърнем към фирма, на която да възложим събирането
на нашите несъбираеми вземания. Председателят на ССБ отново обърна внимание на
комплицираността на проблема и настоя, че все пак е много по-добре да имаме наематели, защото
празните сгради носят не приходи, а разходи.
В хода на дискусията се оформи предложение, направено от г-н Долапчиев, според което
неплатежоспособният наемател трябва да има срок за издължаване само от три месеца, след което да
се прекратяват наемните отношения с него.
А проблемът с напусналите наематели остава отворен. Тук става дума за около 140 хил. лв.
несъбираеми вземания. Трябва конкретно да се огледа всеки отделен случай и да се направи анализ.
Едва тогава председателят на Съюза и управителят на холдинга ще могат да докладват пред УС
реалната ситуация.
С това дискусията по точка 2 – "Мерки за събиране на задължения от наематели", приключи.
И пак във връзка с работата на холдинга управителният съвет разгледа докладна записка от Соня
Иванова - управител на предприятието във Варна, в която се прави предложение за продажба на
машина "Билер", заедно с принадлежащата й инструментална екипировка. Тази машина е твърде
специфична. Тя беше много важна за производството на електроизделията на предприятието, но към

настоящия момент то повече не се нуждае от произвежданите на нея клеми. В подкрепа на това
предложение в записката на г-жа Иванова се отбелязва, че в предприятието вече няма специалист,
който да може да обслужва машината, а от 14 години фирмата-производител не поддържа този модел и
не произвежда резервни части за него, и към настоящия момент самата тя е предприела кампания за
обратно изкупуване на реализираните в миналото машини. Такива машини у нас са само 50.
Като взе под внимание изложените в докладната записка съображения, управителният съвет реши да
бъде разрешена продажбата на машината и получената сума да бъде поделена по равно между
предприятието във Варна и ССБ.
Следващата докладна, която УС обсъди, бе тази за газопровода в Русе. През 1978 г. се изгражда
газопровод в промишлената зона, който минава през територията на нашето предприятие. По силата на
сключения договор предприятието придобива 7,65% от капитала на газопровода. До този момент нито
сме ползвали газ, нито пък сме плащали нещо за самия газопровод, също така не сме получили и
никакви приходи от него. Този газопровод е метален, а такива вече не се използват. Това съоръжение
изисква периодична диагностика. Освен това вече се изгражда паралелен газопровод. При сключването
на първоначалния договор ние не сме имали претенции за използване на газопровода.
Предложението на фирмата е да изкупи нашите дялове, като договорът за изкупуването им ще бъде
подписан, след като дължимата сума бъде преведена по нашата банкова сметка.
УС прие предложението и реши да бъде извършена продажба на дяловете ни от преминаващия през
нашата територия газопровод за 50 хил. лв. без ДДС.
След като обсъди и прие отчетите за финансовите резултати на холдинга и на ССБ и избра регистриран
одитор за тяхната проверка и заверка, управителният съвет премина към разглеждане на докладна
записка от председателя на ССБ Васил Долапчиев и председателя на комисията по организационни
въпроси г-н Тодор Радев, предлагаща "Анализ и методика за формиране на бюджетите на
регионалните организации за 2013 г.".
След обсъждане на предложените в записката четири варианта на методика Борислав Лазаров
предложи да се изработят прецизни критерии за разпределение на средствата, но процедурата, по
която се формират ежегодните бюджети, да не се променя. Това означава и в бъдеще окончателното
им формиране да става чрез конкретно договаряне на регионалния председател с председателя на ССБ
и главния счетоводител. Всички регионални председатели, членове на УС, изразиха своето мнение за
тази методика, като изхождаха главно от потребностите на своята организация. Павлин Ангелов регионален председател на РСО Плевен, обобщи накратко плюсовете и минусите на тази методика:
"Който има нисък бюджет - иска да има методика, който има висок бюджет - не иска да има методика".
След продължителна дискусия въпросът за методиката остана отворен и подлежи на бъдещи
обсъждания.
След това управителният съвет прие информацията за извършените от контролния съвет проверки на
предприятието в Шумен, регионалните съюзни организации в Дряново и Монтана и
рехабилитационните бази в Шипково и Обзор. Становището на контролния съвет е, че като цяло няма
данни за сериозни проблеми и нарушения. Някои слабости във воденето на отчетността са
констатирани само при проверката на базата в Обзор. Г-н Долапчиев адмирира тона на проверките на
контролния съвет, като отбеляза, че в регионалните организации нещата са много добре, но трябва да
се отдели повечко време за проверка и на предприятията.
По повод проверката в почивната ни база в Обзор председателят на КС г-н Узунов поясни, че се е
наложила повторна проверка. Съставен е още един протокол. Заключението на проверяващите е, че се
потвърждават констатациите от тази и миналата година, а именно, че е налице погрешна счетоводна
политика. Препоръката на контролния съвет е да се набележат мерки за отстраняване на
констатираните слабости.
В тази връзка управителният съвет препоръча на председателя на ССБ да направи необходимото за
смяна на управителя на рехабилитационната база в Обзор.
Управителният съвет прие и информация от г-н Кеворк Кабзамалян - завеждащ международната
дейност на ССБ, за проведената в Индия ХІV олимпиада по шахмат за незрящи и слабовиждащи. От
участвалите отбори от 24 страни плюс втория отбор на Индия, нашите шахматисти са се класирали на
дванайсето място. Това постижение директно им осигурява квота за участие на следващото световно
първенство. Българският отбор е бил в следния състав: Расим Низам от Асеновград, Александър

Тодоров от Добрич, Милко Кючуков от Пловдив и Петко Пътев от София. Радостно е, че отборите на
много по-богати от нас държави са заели по-задни позиции от нашите момчета. Необходимите
финансови средства за участието на отбора на ССБ на шахматната олимпиада в Индия са били
осигурени от Българския параолимпийски комитет с прякото съдействие на г-н Илия Лалов. В своята
докладна записка г-н Кабзамалян отбелязва, че българските участници са били в много ниска степен
материално и финансово обезпечени, но въпреки това са се представили повече от добре, което дава
основания да се надяваме, че ще бъдат намерени необходимите средства за тяхното участие и на
световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи.
След това членовете на управителния съвет приеха информацията, предложена в докладната записка
на г-н Долапчиев, относно участието на двучленна делегация от ССБ (в състав: Васил Долапчиев председател на ССБ и член на Комисията на ЕСС за връзки с ЕС, и Кеворк Кабзамалян - експерт
"Международна дейност" при ССБ) на годишното заседание на Комисията на ЕСС за връзки с
Европейския съюз и Семинар за изграждане на капацитет, проведени от 28 до 30 септември 2012
година в Атина, Гърция.
Г-н Долапчиев отбеляза пред членовете на УС тревожното състояние, в което се намират на практика
всички организации на слепите в Европа.
Ръководителите на Италианския съюз на слепите са много разтревожени от това, че поради политиката
на закриване на някои общини, които са предоставяли средства на техния съюз, са сериозно изострени
финансовите им проблеми.
Гръцкият съюз на слепите е почти закрит. Организацията има вече много слаби контакти и естествено
много слабо присъствие в обществото.
В Европа тенденциите като цяло са много неблагоприятни - режат се пера, свиват се разходи и общото
очакване на организациите, включително и на тези от много по-богатите от нас държави, е, че в
социалната сфера нещата ще стават все по-зле.
По традиция и на това заседание беше разгледана точка за награждаване на съюзни членове. По тази
точка Управителният съвет на ССБ реши да удостои със златна значка г-жа Любомирка Лазарова председател на РСО Шумен, и г-жа Бинка Монева - председател на РСО Бургас, а със сребърна значка
- Кънка Витова от Кюстендил.
По случай петдесетгодишнината на говорещата книга в България управителният съвет реши да бъде
удостоена с медал за особени заслуги г-жа Красимира Томова - дългогодишен завеждащ Централната
фонобиблиотека на ССБ. По същия повод със статуетката "Хуманитатис кауза" беше удостоена
Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", а с почетен плакет Столичната градска
библиотека.
След това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет на Съюза на слепите
в България беше закрито.
Димитрина МИХАЙЛОВА

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА за подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение за периода
2013-2020 г.

С настоящата дългосрочна програма Съюзът на слепите в България се стреми да създаде условия за
прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да гарантира повишаване
качеството на живота на настоящи и бъдещи членове.
Ние си поставяме за цел оказването на подкрепа на децата и младежите със зрителни проблеми за:
- изграждане на тяхната личност, повишаване на самооценката им и формиране на воля за успешна
социална реализация;

- осъзнаване ролята и възможностите на ССБ и превръщане на организацията в основен инструмент за
защита правата на хората с нарушено зрение и формиране на секторните политики за социално
включване.
Чрез активното привличане на младежите в дейността на сдружението ССБ чувствително ще повиши
своя интелектуален и кадрови потенциал. Организацията ни трябва да се превърне в генератор на нови
идеи за интеграция на хората със зрителни увреждания в унисон с предизвикателствата на времето и да
допринася за по-достойния живот на младото поколение.
След широка дискусия настоящата програма ще се приеме от ХVІ Национално общо събрание на
пълномощниците на ССБ. Управителният съвет ще приема двугодишни планове за изпълнение на
програмата и ще отчита изпълнението им пред върховния орган на сдружението.
І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И МЕРКИ ЗА НАЧАЛНА ПОДКРЕПА
1. Събиране на информация за незрящи деца до 18 години чрез РСО, училищата за деца с нарушено
зрение в София и Варна, ресурсните центрове в страната, Националния център за рехабилитация на
слепи, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Асоциацията на родителите на деца с
нарушено зрение, регионалните инспекторати към Министерство на образованието, младежта и
науката и др., включваща:
- име, презиме, фамилия и възраст (ЕГН, адрес и телефон);
- на територията на кое ТСО и РСО живее детето;
- родители, настойник (име, телефон, адрес, соц. статус - образование, месторабота, има ли увреждане,
условия на живот и др. информация);
- преценка на възможностите, учебен успех;
- проучване какви интереси има детето;
- преценка на самостоятелността при придвижване, самообслужване и комуникация;
- за децата след девети клас - събиране на информация в какви области желаят да се развиват;
- продължаване на образованието във ВУЗ и колеж, професионално обучение и други;
- създаване на електронна база данни за деца по региони и периодично събиране на информация за
тяхното развитие.
2. Мерки за подкрепа на деца до 18-годишна възраст:
2.1. Установяване на контакт с родители на деца с нарушено зрение и насочване за консултации от
специалисти за психическа устойчивост и възприемане на увреждането, тяхното възпитание, оценка на
възможностите им в ранна възраст и други, с цел стимулиране на развитието им.
2.2. Установяване на контакт с учителите на деца с увредено зрение в интегрирана форма на обучение
и насочване за консултации от специалисти за повишаване на ефективността на образователния процес
и интегриране на незрящото дете в класа. Съдействие за осигуряване на специалисти за обучение на
преподавателите и съучениците му за приемане на различието и изграждане на подкрепящи
поведенчески модели. Работа с родителите на незрящите и зрящи деца за създаване на предпоставки за
пълноценна интеграционна среда. Организиране на информационни кампании, семинари и кръгли
маси, издаване на дипляни, брошури и др.
2.3. Провеждане на периодични срещи на ръководствата на ССБ, РСО, студенти и работещи младежи членове на организацията, с децата над 16-годишна възраст за запознаване с проблемите им и оказване
на помощ при професионалната им ориентация. На тези срещи децата да се запознаят с дейността на
сдружението и реалните възможности за подкрепа.
3. Събиране на информация за младежи от 19 до 35 години:
3.1. Създаване на регионална и национална електронна база данни за разглежданата група, включваща:
- име и фамилия, възраст (ЕГН), адрес и телефон за връзка;
- образование;
- мобилност, самообслужване;

- компютърни и езикови умения;
- комуникативни способности;
- работи ли и какво;
- семейно положение и други.
3.2. Провеждане на социологическо изследване сред младите членове на ССБ за проучване на техните
актуални проблеми и нужда от подкрепа.
4. Работа с младежи от 19 до 35 години:
4.1. Ползвайки националния и европейския опит, предоставяне на информация за:
а) практикувани професии от незрящи;
б) условията за продължаване на образованието в колежи и ВУЗ и премахване на дискриминационни
практики;
в) организиране от НЦРС Пловдив на курсове за професионално обучение и съдействие за включване в
тях.
4.2. Периодични срещи на ръководители на ССБ на всички нива с младежите и запознаването им с
дейността на организацията.
4.3. Включване на младежите в:
а) мероприятия, провеждани от ССБ;
б) ръководните органи на ССБ на всички нива, вземайки предвид проявената от тях активност.
4.4. Създаване на клубове по интереси към РСО и ТСО за развитие на младежки инициативи.
ІІ. СЕМЕЙСТВО, ДЕЦА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Тази тема трябва да се дискутира с много деликатност и висок професионализъм. За изходна база е
необходимо да се има предвид резолюцията на Европейския съюз на слепите, гарантираща на всеки
човек с нарушено зрение правото да създаде семейство и личен избор за биологично възпроизводство.
1. Предоставяне на младежите информация за различни очни заболявания и възможностите за
генетична обремененост.
2. Изграждане на здравна култура и контрол на генетичната обремененост.
3. Използване на различни форми - публикации, беседи, срещи с родители на деца със зрителни
проблеми и други, за запознаване на младежите с отговорността за създаване на семейство и
отглеждане на деца.
4. Създаване на електронна библиотека с издания, посветени на семейното планиране, отглеждане и
възпитание на деца с увредено зрение, психопедагогическа и социална литература за подобряване
социалната интеграция на хората с увредено зрение и капацитета на специалистите, работещи в тази
област.
ІІІ. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
1. Разширяване мрежата от центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено
зрение. Обсъждане усъвършенстването на действащия модел и разширяване на предлаганите социални
услуги.
2. Развитие на материалната база на НЦРС Пловдив, с цел доближаването му до най-добрите
европейски модели в тази област. Системно актуализиране на учебните програми.
3. Отделяне на значимо внимание в социално-рехабилитационния процес на възпитанието на
младежите с нарушено зрение и изграждането на поведенчески модели, допринасящи за интеграцията
им в обществото.
4. Съюзът на слепите в България да работи за създаването на държавни и общински фондове за

финансиране или дофинансиране покупката на съвременни помощни технически средства.
5. Да се прави диференцирана оценка на нуждите от помощно-технически средства за
професионалното развитие на индивида и да се търси финансиране за закупуването им.
6. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически
средства.
7. Използвайки базата на регионалните и по-големите териториални организации, ССБ поетапно да
изгражда ресурсни центрове за демонстрация на помощно-техническите средства и провеждане на
обучение за ползването им.
8. Ръководството на ССБ и РСО периодично да организират изложби за дейността на организацията в
областта на социалната рехабилитация, представящи и помощни технически средства за незрящи.
Осигуряване на максимална публичност и медийно отразяване за промяна на обществените нагласи.
9. Осигуряване на средства за покупка на помощни технически средства за хора с нарушено зрение от
общини, фирми и други локални източници на ресурс за тази дейност.
ІV. ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
1. Разработване на методика за създаване на условия за по-достъпно образование на деца и младежи с
нарушено зрение.
2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната, НЦРС Пловдив и центровете за
социална рехабилитация и интеграция на хора с нарушено зрение системно да оказват подкрепа на
децата в интегрирана форма на обучение.
3. Периодично да се организират изследвания на ефективността на интегрираната и специализираната
форми на обучение.
4. Националният център за рехабилитация на слепи в Пловдив да продължи да разширява достъпа до
професионално обучение чрез лицензиране на нови професионални направления, подходящи за
зрително затруднени лица.
5. Привличане на специалисти за разработване на тестове и съдействие в процеса на професионалното
ориентиране, мотивационното обучение и др. за незрящи.
V. ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА И ТРАНСПОРТНА СРЕДА
1. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично, с участието на младежи, да
формират комисии, които да обхождат населеното място, да определят основните конфликтни точки,
да преценяват степента на достъпност на архитектурната среда и основните проблеми и да правят
предложения пред общинското ръководство за подобряване на ситуацията.
2. Регионалните и териториалните съюзни организации да провеждат системен диалог с общините за
подобряване достъпността на архитектурната среда чрез тактилни и визуални маркировки на тротоари
и пътни платна, монтиране на звукови светофари на кръстовища, монтиране на ограничители на
скоростта и табели на места със значим трафик на хора с нарушено зрение, монтиране на ограничители
срещу паркиране на тротоари, премахване на търговски маси, телефонни кабини, кофи за смет и други
препятствия от зони за основен трафик на незрящи.
3. Регионалните и териториалните съюзни организации периодично да провеждат срещи с главните
архитекти и дирекциите "Устройство на територията", с цел акцентиране вниманието им върху
необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение и за
ефективно прилагане и контрол за изпълнение на наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания.
4. Периодично провеждане на срещи с общини, регионални служби на социално подпомагане и за
заетост, медицински заведения, основни търговски обекти и други, с цел подобряване достъпността им
за незрящи чрез ползване на звукови сигнализатори, обозначаващи входовете, тактилни настилки,
визуални маркировки, надписи с уголемен и/или брайлов шрифт, водещи перила и други видове
ориентири.
5. Въвеждане в транспорта на областните градове на съвременните информационни технологии за

предоставяне на данни чрез говорещи системи за движение на транспорта, номер на линията, настояща
и предстояща спирка и поставяне в транспортните средства на подходящи по размер и с необходимата
видимост информационни табели и други.
6. Регионална съюзна организация София системно да работи за достъпност на метрото за хората с
нарушено зрение.
7. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната да работят за достъпността на авто и жп
гари, аерогари и други обществени и транспортни обекти.
VІ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
1. Ръководството на ССБ да работи за прилагане на съвременните технологии за получаване на
необходимата информация в бита, образованието, трудовата реализация, ориентирането в
заобикалящата ни среда, културата и други значими сфери от живота на хората с нарушено зрение.
2. Съюзът на слепите в България да изработи стандарт за достъпност на сайтовете за незрящи.
3. Системно да се провеждат срещи с държавни и общински институции, висши учебни заведения,
фирми и други, с цел адаптиране на сайтовете за ползване от незрящи.
VІІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
1. Ръководството на ССБ да работи за ускоряване процеса на реализиране на дългосрочната Стратегия
за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.
2. Съюзът на слепите в България и структурите му в страната чрез диалог с Агенцията по заетостта и
структурите й по места да осигуряват срочна субсидирана трудова заетост по Националната програма
за заетост и обучение на хора с трайни увреждания.
3. Съюзът на слепите в България да предоставя информация на членове на организацията и
работодатели за действащи програми, стимулиращи заетостта на хора с увреждания.
4. Периодично да се провеждат кампании за разясняване възможностите на хората с нарушено зрение
и за промяна на обществените нагласи към тях.
5. Отчитайки развитието на формите на управление на пазара на труда за хора с увреждания, ССБ да
изгражда специализирани звена или отделни юридически лица за оказване на съдействие за трудова
реализация на незрящите.
6. В зависимост от финансовите възможности ССБ да назначава младежи в структурите на
организацията и специализираните предприятия "Успех".
7. При спечелване на конкурси за доставчик на услуги ССБ да назначава с предимство на длъжности,
неизискващи зрителен контрол, незрящи специалисти в областта на социалната рехабилитация.
Организацията да се стреми да провежда тази политика и спрямо действащи центрове за социална
рехабилитация и интеграция за хора с нарушено зрение, функциониращи като делегирана държавна
дейност към общините.
VІІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
1. Регионалните и териториалните съюзни организации да отделят специално внимание на
привличането на младежи в художествено-творческата дейност на организацията.
2. Съюзът на слепите в България да подкрепя развитието на спортните клубове и федерацията "Спорт
за хора със зрителни увреждания".
ІХ. САЙТОВЕ НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
1. Да бъде разработен и поддържан нов сайт на организацията, който да стане основен източник на
информация за нейната дейност и място за диалог с членовете.
2. Сайтът на списание "Зари" да бъде доразвит чрез предоставяне на възможност за прикачване на
файлове формат МРЗ.
3. Да бъдат разработени сайтове за трудово посредничество, включващи:

- положителни примери за трудова реализация на незрящи;
- отзиви на работодатели на незрящи и информация за контакти с тях;
- отзиви на клиенти, ползвали услугите на незрящи;
- информация за попълване на документи, необходими при кандидатстване за работа;
- информация за подготовка при провеждане на интервю с работодатели;
- данни за търсещите работа хора с нарушено зрение.
4. Създаване на екип от специалисти-доброволци от ССБ за оказване на виртуални консултации на
млади хора - социални, правни, административни, здравни, психологически и др. (по заявка).
Х. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
1. Привличане на младежите при разработване на проекти или определяне на дейностите с тяхно
участие.
2. Разработване на проекти за младежки международен обмен и летни лагери.
3. Разработване на проекти по европейските оперативни програми с акцент професионално обучение,
преквалификация и трудова реализация на младежите.
4. Разработване на проекти за финансиране на художествено-творчески и спортни мероприятия.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Добрич

Нашият пръв помощник
И тази година отбелязахме Международния ден на белия бастун. В клуб "Детелина" проведохме
състезание за ползване на дълъг бял бастун по два критерия - бързина и техника. В надпреварата се
включиха 17 сляпо-глухи участници. Журито бе с председател Силвия Тодорова - социален работник в
Центъра за социална рехабилитация и интеграция Добрич, и членове Нина Николаева и Митко
Симеонов. Последният бе ангажиран с измерването на времето.
Надпреварата бе оспорвана. Всеки се стараеше да покаже уменията си. В крайна сметка за поредна
година най-добре се представи Марийка Атанасова. Второ място взе София Ганчева, а на трето се
класира Еленка Демирева. Призьорките получиха скромни парични награди.
По време на почерпката се проведе викторина с въпроси от историята на белия бастун. Всеки правилен
отговор бе награден с малък предмет.
След това побързахме да се присъединим към общоградското събиране по повод Международния ден
на белия бастун. Инициатори бяха "Лайънс клуб" и Младежкият червен кръст. Освен териториалната
организация на сляпо-глухите в събитието взеха участие и представители на ТСО на слепите и
сдружение "ХобиСклуб". Присъстваха и много журналисти, които взеха интервюта. Поставен бе
акцент върху обстоятелството, че 15 октомври не е празник за нас, хората със зрително увреждане, а
повод да покажем на всички, че ни има и че с помощта на белия бастун подсказваме за нашия
сензорен дефицит.
Калинка КОВАЧЕВА
Генчо Златев при свои приятели
Големият добруджански поет Генчо Златев, непосредствено преди Деня на народните будители, се
срещна със свои приятели от "Хобисклуб".
Срещата започна с въвеждащо слово за будителството в България.

Имена като Паисий Хилендарски, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Васил Левски, Христо Ботев и
други приковаха вниманието на присъстващите.
Генчо Златев прочете свои стихове, с които ни пренесе в необятните поля на Добруджа.
В непринуден разговор с водещия Иван Тодоров той разказа за скромния си, изпълнен със събития,
живот, за будното, което намира във всеки човек, за величието на Йордан Йовков, от когото и до днес
черпи вдъхновение.
Незабравими и трогателни са срещите му с бесарабските българи.
Събитието обогатиха със свои спомени краеведите Веселина Малчева, Атанас Пеев, Валерия Урсова,
Марин Атанасов и други членове на "ХобиСклуб".
Срещата приключи с поднасяне на цветя и поздравления.
В почетната книга на "ХобиСклуб" Генчо Златев написа краткото изречение - "Почувствах се хиляда
пъти българин!".
Иван ТОДОРОВ
Участие във фестивала "Листопад на спомените"
Певческият състав за патриотични и градски песни "Да останем млади" при "ХобиСклуб" Добрич взе
участие на 19 октомври във фестивала "Листопад на спомените".
Той се провежда във Варна с тридневно представяне на състави за народно творчество и градски
фолклор и е традиционен.
При много добра организация участниците изпълняваха хубави български песни и индивидуални
рецитации на авторски стихове.
Съставът "Да останем млади" с ръководител Светла Стоева се представи отлично и завоюва едно от
първите места. Със своя репертоар представителите на "ХобиСклуб" внесоха разнообразие след
продължителното изреждане на фолклорни състави и развълнуваха публиката.
Слънчевият есенен ден и разходката край морето създадоха у добруджанци усещане за бодрост и
удовлетворение от представянето и приятно прекарания ден във Варна.
Веселина МАЛЧЕВА

Шумен

Ден на отворените врати
В рамките на Седмицата на белия бастун в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица
със зрителни увреждания в Шумен се проведе Ден на отворените врати. Посетителите имаха
възможност да разгледат ателиетата, където се занимават незрящите шуменци. Тук хората със
затруднено зрение осмислят свободното си време и имат възможност за занимания в любими за тях
области.
Ателието по готварство включва обучение за самостоятелно приготвяне на различни видове ястия и
усвояване на техниката и културата на храненето. В клуба за приложно изкуство хората със зрителни
увреждания изработват различни предмети за украса, картички и сувенири. Арттерапията им помага
чрез използването на художествени средства както да изявят своите дарби, така и да опознаят себе си.
Участниците в клуб "Здраве" имат възможност да посещават беседи и лекции на здравни и естетически
теми. В клуба по цветарство и градинарство незрящите се учат да работят с посадъчен материал, да
аранжират цветна градина и да се грижат за нея. Особено популярни са клубовете по спортен риболов

и по шахмат.
В деня на отворените врати в ЦСРИ Шумен бяха изнесени няколко открити урока. Експонирана бе
изложба на художествени изделия. Подредени бяха грамотите и медалите, спечелени на спортни
първенства.
25 души с различни зрителни увреждания използват услугите на социалния център, създаден в Шумен
преди шест години.
"Все още обществеността не е наясно с какво се занимаваме в тези центрове, каква е нашата конкретна
дейност. Искаме да дадем повече гласност, затова отворихме днес врати за гражданите на Шумен. С
отделните инициативи показваме, че незрящите също имат заложби и са част от живота на този град",
каза Любомирка Лазарова, председател на Регионалната организация на слепите в Шумен.
Посетителите на центъра успяха да присъстват на открит урок по готварство и приложно изкуство,
демонстрация на помощно-технически средства за незрящи, да се запознаят с постиженията на
спортния клуб, да разгледат красивата изложба от бижута и сувенири, дело на жените от клуба по
приложно изкуство.
"Тук се забавляваме! Откъсваме се от всички проблеми и се концентрираме върху нещо смислено и
красиво", сподели Преславка Химирска, председател на Териториалната организация на слепите в
Шумен.
Пред екипа на Медийна агенция "Шумен" Николай Василев, един от най-активните потребители в
центъра, демонстрира компютърни умения с помощта на специализиран софтуер. Наградите на
спортния клуб бяха показани от Феим Якуб, ревностен шахматист и риболовец. Той с гордост се
похвали, че и в проведения предния ден турнир по спортен риболов е грабнал първото място със сулка,
тежаща близо три килограма.
Всеки, който отдели време и посети Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със
зрителни увреждания в Шумен, ще разбере, че тук кипи живот, че се създава нещо истинско и ценно,
че се помага и се вдъхва вяра. Зрящи или незрящи?! Всички първо сме хора! Със своите надежди,
страхове и амбиции! Ето защо не е случайна и болката в думите на рехабилитатора Галина Петкова и
социалния работник Миглена Пенкова, които работят в центъра от самото му начало. "Ние, българите,
не сме толерантни помежду си, камо ли към различните, в случая - незрящите. Има толкова много
проблеми, които трябва още да се решават. Промяната обаче трябва да започне от децата", казват двете
дами. И екипът на центъра работи усилено в тази насока с множество беседи пред ученици от Шумен.
За Деня на отворените врати е изпратено писмо до директора на Регионалния инспекторат по
образованието с молба представители на училищата в града да посетят ЦСРИ и да се запознаят с
неговата дейност.
Оказва се, че една "Седмица на белия бастун" може да ни накара да потърсим отговори на много
въпроси. Трябва само да поискаме! Защото както каза Любомирка Лазарова: "Всеки от нас носи
светлината в душата си!".
***
Във връзка с 15 октомври - Международния ден на белия бастун, и Седмицата на белия бастун,
обявена в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания Шумен,
бе проведена приятелска среща по шахмат между участниците в клуб "Шах" към центъра в състав
Феим Якуб, Фахредин Хасанов, Николай Василев, м. с. Стоян Митев и младежите от шахматен клуб
"Шумен" (Боян Ангелов на 20 години, Радостин Рафаилов - 16 г., Боряна Петрова - 14 г., Арзу
Илиязова - 14 г., Георги Ганчев - 11 г.).
Оспорвана бе борбата на черно-белите полета, спечелена от младите шахматисти.
Всички състезатели са многократни медалисти от държавни и европейски първенства за незрящи,
носители на национални купи, а младите шахматисти са заемали призови места и в международни
турнири. Състезанието се проведе в два кръга с разменени фигури и контрола за игра 30 мин. плюс 30
сек. за ход. След оспорвана битка отборът на младежите спечели убедително с 9 на 3 точки.
Виж снимки:

Пловдив

Международният ден на белия бастун в Пловдив
Отбелязването на Международния ден на белия бастун в нашия град е дългогодишна традиция за
хората с увредено зрение. Тази година го маркираха две събития.
На самия 15 октомври в залата на НЦРС Пловдив се състоя среща с новото ръководство на Дирекция
"Социални дейности" към община Пловдив в лицето на Веселина Ботева - директор, и Нина Банкова дългогодишен служител в Дирекция -Социално подпомагане - Пловдив, а сега служител от общината,
на чиито плещи основно лежи изготвянето и ръководенето на проекти, приоритетно свързани с хората
с увреждания или нуждаещите се от социално подпомагане. Пред присъстващите съюзни членове бяха
разяснени програмите и проектите в тази насока, по които общината работи и ще работи, като
програмата "Помощ у дома". Поставените от хората въпроси и дадените отговори очертаха
параметрите на бъдещото ни взаимодействие в това направление.
На 17 октомври, прекрасен слънчев ден, съюзни членове от двете пловдивски териториални
организации се събраха на гребната база, за да участват или присъстват на традиционното състезание
за умело владеене на дългия бял бастун или в последващите го спортни състезания по вдигане на

гирички, дълъг скок от място и скачане на въже. Най-умела ползвателка на белия бастун при жените се
оказа Снежана Кирчева от ТСО "Пулпудева", а приза при мъжете грабна Иван Марински от ТСО
"Марица". Първенци при вдигането на гирички станаха Христо Христов от "Пулпудева" и Димка
Дамянова от "Марица". Първите места в останалите две дисциплини твърдо заеха пулпудевци Трифон Иванов и Събка Димитрова на дълъг скок и Тома Паскалев и Хасмик Варданян на скачане с
въженце.
Нов момент в тазгодишното честване беше, че наградите, парични и предметни, за победителите в
състезанието за владеене на белия бастун осигури по своя инициатива управителният съвет на "Лайънс
клуб - Филипополис", воден от председателя му Хазарос Четинян. Те осигуриха и закуски за
присъстващите. Постави се началото на взаимно опознаване, а ръководствата на клуба и нашата
организация се уговориха за скорошна среща, на която да се очертаят насоките за бъдещото ни
сътрудничество.
Георги ГЕНОВ

Бургас

"Различието - фактор за развитие" - под това мото премина отбелязването на 15 октомври,
Международния ден на белия бастун, в ТСО Бургас.
Стартът бе даден на 10 октомври, като петдесет съюзни членове и нашите придружители се
отправихме с автобус към село Лозенец. Оттам потеглихме пеш - седем километра - към Царево.
Времето беше чудесно, усещаха се морският полъх и ароматът на Странджа планина. След като се
настанихме в ДП "Българо - германски център" в Царево, се изигра партия шах между шахматистите
на Спортен клуб "Вая" Бургас и представители на общинската администрация в Царево. Въпреки
умората нашите шахматисти се представиха повече от достойно.
Вечерта бе организирана среща-вечеря с представители от община Царево. Присъстващите бяха
поздравени от певческата група към ТСО Бургас. Благодарение на прекрасния ни диджей настроението
бе на най-високо ниво, а купонът се вихри до полунощ.
На другия ден се събудихме от шума на морските вълни и усмихнатото октомврийско слънце. След
срещата с ръководството на ДП "Българо - германски център" се отправихме към църквата "Св.
Успение Богородично" в Царево и оттам в Историческия музей. Не пропуснахме да се разходим по
морската градина и пристанището на малкото морско градче.
Тръгнахме си удовлетворени и в очакване на 15 октомври, защото тогава щяхме да продължим
започнатото.
Всичко това се случи благодарение на доброто ни сътрудничество и партньорство с Община Царево,
Спортен клуб "Вая" Бургас и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни
увреждания Бургас.
Продължението бе в клуба на слепите в Бургас, където се събрахме на скромна почерпка. Целта бе да
запознаем съюзните членове със функциите и значението на белия бастун. Прочетен бе материал от
техническия сътрудник на ТСО Бургас и след това някои от съюзните членове споделиха своя опит в
използването на бастуна. Наблегна се на това, че не трябва да имаме притеснения при използването на
белия бастун.
Поканени бяха съюзни членове, за които имаме наблюдения, че имат нужда от бял бастун, но поради
някакви причини не го ползват.
С това официалното отбелязване на Международния ден на белия бастун завърши, но нашата работа
със съюзните членове продължава.

Димитрина ТОДОРОВА

Плевен

Традицията продължава
Под този надслов на 13 и 14 октомври 2012 г. РСО Плевен за пореден път организира традиционна
среща с всички председатели, сътрудници и някои активисти на организацията в РБ "Релакс",
Шипковски минерални бани. Пътувахме чудесно, настроението бе прекрасно. Това личеше от
усмихнатите лица на хората. На път за Шипково посетихме Природонаучния музей в Черни Осъм,
един от 100-те национални туристически обекта в България. Посетихме и Троянския манастир, където
всички запалиха свещи за здраве и се поклониха пред чудотворната икона "Света Богородица
Троеручица".
След настаняването в базата ни сервираха по една прекрасна баклава със следобедния чай. Започна и
работната среща-семинар на тема "Права и възможности за освидетелстване от ТЕЛК, социални услуги
и рехабилитация на хората със зрителни увреждания".
Регионалният председател П. Ангелов беше поканил и присъстваха В. Хорозова - регионален директор
на "Социално подпомагане" Плевен, д-р Върбанова - председател очна ТЕЛК Плевен, и Л. Романова директор на "Социално подпомагане" Левски.
Присъствието на тези високопоставени лица предопредели нивото на нашия семинар. Бяха изложени
последните тенденции за по-всеобхватно задоволяване на социалните потребности на зрително
затруднените хора. Обсъдена беше последната промяна на Наредбата и правилника за приложение на
очните ТЕЛК. Зададени бяха много въпроси, които получиха компетентни отговори, разискваха се
конкретни казуси.
Регионалният директор "Социално подпомагане" г-жа Хорозова искрено благодари на председателя на
РСО г-н Ангелов и сътрудника г-жа Танкова за добре организирания и съдържателен семинар. Гостите
бяха единодушни, че подобни мероприятия са изключително полезни и за двете страни, и с
удоволствие биха присъствали и на следващи такива.
Срещата продължи с обсъждане на наши съюзни въпроси. Председателят ни напомни, че предстои
депозиране на предложения към общинските съвети по места за включването ни с определени суми в
бюджета за 2013 г. Отчетохме експедитивността, с която за пореден път се справихме с раздаването и
отчитането на целевите помощи за придружител.
След приключването на деловата част започна вечерното веселие, което продължи до полунощ.
Вечерята беше много богата и разнообразна, а за доброто настроение се погрижиха колегите от екипа
на рехабилитационната база.
Сърцата на много от присъстващите не издържаха на прекрасната музика и песните и се хванаха на
хорото. Извиха се кръшни хора и танци, с което отново доказахме, че наред с ежедневните проблеми
можем да отделим време и за малко веселие.
Буйните танци не попречиха на много от нас да станем рано и да поемем по стръмните планински
пътеки към подножието на връх Васильов. Още в началото се разделихме на две групи - по-добре
екипираните 12 души имаха за цел върха, останалите се изкачихме до планинска поляна с ухаещи
треви и студена изворна вода. Попяхме планинарски песни, събрахме билки. Какво удоволствие е да
дишаш този чист планински въздух!
След завръщането на двете групи хапнахме и поехме обратно към Плевен.
Традицията беше спазена, но семинарът беше различен - по добре организиран, с повече активисти от
организацията и с гости, заемащи отговорни длъжности в социалната сфера и здравеопазването.
Дълго ще помним преживяното през тези два дни.

Веселина ВЪЛЧИНКОВА

Червен бряг

В Клуба на пенсионера ТСО Червен бряг проведе тържествено събрание по повод Деня на белия
бастун. Присъстваха много членове на организацията ни и гости.
Председателят Георги Василев обяви дневния ред на събранието и даде думата за приветствие на
председателя на клуба г-н Иван Пробийски, който освен поздравлението ни поднесе с неговата
певческа група и много хубава програма.
Поздравителен адрес за празника получихме от кмета на община Червен бряг - г-н Павлин Фильовски.
Доклад за Деня на белия бастун изнесе сътрудничката Веска Вутева.
Членовете на ТСО имаха още един повод за празнуване - на всички, които са първа група с
придружител, им бяха изплатени по 50 лв. целева помощ за 2012 г.
Бяха чествани и рождените дни на родените през месец октомври.
Като последна точка от дневния ред председателят Георги Василев с тревога информира всички
присъстващи на събранието, че от БДЖ искат да бъде закрита гара Червен бряг и да остане само
спирка. Ще бъдат съкратени 2 експресни влака София-Варна-София, което извънредно ще затрудни
пътуващите граждани в двете посоки, и затова е необходимо да подкрепим подписката на община
Червен бряг, че ние не сме съгласни с това предложение на БДЖ.
Всички членове на организацията се подписаха в подкрепа на исканията на общината.
Накрая ни бе раздадена почерпка лично от кмета г-н Павлин Фильовски, за което от сърце му
благодарим. Цялата програма на тържественото честване бе снимана и излъчена от кабелна телевизия
"ЕТА" Червен бряг.
Вечерта на 15 октомври бяхме поздравени по кабелна телевизия "ЕТА" с едно изпълнение на
Оркестъра на слепите музиканти.
Веска ГЕОРГИЕВА

Русе

Има дати, които се знаят от всички и са приети за празници. Други пък отбелязват нещо, но не са
празници. Такава дата е 15 октомври - Международен ден на белия бастун. С белия бастун слепите
хора не са белязани. С него те показват на цялото общество, че съществуват и са част от него. Макар и
да не е празник, УС на ТСО Русе с председател Росица Маринова реши да отбележи датата със
събиране на своите членове. Присъстващите се оказаха повече от очакваното.
Кратко обръщение към тях направи председателката на организацията. Особено внимание се обърна на
това какво прави науката за мобилността и подобряването на живота на слепите. Вече има светофари
за слепи, които се откриват с дистанционно управление. Подобно устройство е създадено и за
намиране на главните входове на обществените сгради. Конструирани са и уреди за разпознаване на
цветовете.
Най-масово се използва белият бастун. За да е лек и удобен, вече се прави от фибростъкло. Радостно е,

че се произвежда и в България. За добрата атмосфера на присъстващите УС беше подготвил викторина
с около 50 подходящи въпроса. За най-бързо и точно отговарящите бяха предвидени малки подаръци.
Всичко беше подплатено с приятна музика. Събирането беше отразено по програма "Север" на
телевизията.
Накрая беше отбелязано, че много голям дял за нашата информираност, за отразяването на живота на
организациите и поддържането на духа на слепите има списание "Зари" и неговият редакционен
колектив.
Разделихме се весели, забравили всичките си несгоди.
Тодор ЛАЗАРОВ

Асеновград

Октомври. Топъл и красив, потънал в злато и ръжда, отново ни среща с тръпката на листопада. По
улиците и парковете на Асеновград деца и възрастни - колкото си щеш! А между тях - хора с бял
бастун пристъпят тихо, но смело.
И тази година членовете на ТСО на слепите и сляпо-глухите отбелязаха Деня на белия бастун. В клуба
те дойдоха, за да усетят приятелската и подкрепяща среда, за да споделят и проблеми, и радости. Г-н
Иван Шопов пръв ги посрещна. Присъстваха и други гости.
Г-н Желев говори за значението на белия бастун като символ на незрящите хора.
В съвременното общество, в напрегнатото ежедневие има още какво да се желае за подобряване на
условията на живот за тези хора. Нека се замислим - толерантни ли сме към тях на улицата, в магазина,
в автобуса? А на пешеходната пътека? Трудно ли е да спрем за минута, две? Нашето уважение към
тези хора нека да бъде като към останалите! Много от тях са смели и борбени, пример за подражание.
В дома се справят сами. Копаят в градината, спортуват, пеят, а младите учат в Пловдивския
университет. Има и такава силна личност като Лушка Маджарова от Лъки. Никога няма да я видите
мрачна, потисната, винаги е весела. Издала е 6 стихосбирки и още пише. Тази година бе удостоена и
със званието "Почетен гражданин" на Лъки.
На срещата имаше много вълнения, искреност. Сърцата пулсираха с обич и мечти. Г-жа Р. Димитрова
прочете "Приказка на слепите". Следваха стихове, песни, наздравици, а за спомен бяха направени
снимки.
Поздравителният адрес от кмета на общината - д-р Караиванов, развълнува всички. Той обеща да
работим заедно и да положим общи усилия за създаването на по-добри условия за комуникация, за да
се радваме на скорошни резултати.
Накрая всички си пожелаха много здраве и положително мислене, защото всяка мисъл е енергия.
Славка СТАВРЕВА

Левски

На 18 октомври тази година незрящите от ТСО на ССБ Левски се събрахме в Клуба на инвалида, за да

отбележим по тържествен начин Международния ден на белия бастун.
Още на 15 октомври местното радио отрази деня със специално предаване с участието на председателя
на ТСО Левски Тодор Любенов, който подробно запозна слушателите със значението и ролята на
белия бастун за незрящия човек.
На тържеството присъстваха съюзни членове, придружители и наши приятели от организацията на
инвалидите. Гости на тържеството бяха директорката на ДСП г-жа Лена Романова, експертът от
дирекцията г-н Иван Пейков и секретарят на Народно читалище "Георги Парцалев" Иван Панайотов.
С кратка беседа за ролята на белия бастун в ръката на човека без зрение тържеството беше открито от
г-н Тодор Любенов.
Проведена бе и викторина.
Иванка Христова демонстрира придвижване с помощта на белия бастун.
Присъстващите изпратиха писмо до кметската управа с молба по-бързо да бъде решен въпросът с
достъпната градска среда.
След приключването на деловата част тържеството продължи с почерпка, песни, танци и весело
настроение.
Иванка ХРИСТОВА

КОНКУРС ЗА ЕСЕ Говорещата книга - моята паралелна вселена

Уважаеми читатели, публикуваме есето на Петър Петров от Видин, спечелило трето място на
конкурса "Говорещата книга - моята паралелна вселена".
"Четенето за ума е същото, което са физическите упражнения за тялото"
Джоузеф Адисън
Всичко виждах надалече, наблизо - и най-дребните детайли. Една много добра моя учителка в ония
години казваше - "чувствителни очи". С тях от нашия Белоградчик, с причудливо извисяващите се
скални фигури, от "Калето" гледах към връх Бабин нос, връх Черноглав, където започва Стара планина
от Връшка чука. Погледът обхващаше Магурата, Рабишкото езеро и стигаше чак до Видин с
разливащите се води на реката, които нежно прегръщат околностите. Със своята извивка - Градът на
завоя. Тук свихме нашето гнездо. Качвахме се на "Видините кули" и гледахме в захлас балканите,
върховете им в небето, белоснежните им гърбове. Насищахме се на красива романтична гледка, която
не можеше да се опише. А когато се развиеше шумакът, балканите излъчваха синкаво сияние и ставаха
още по-величави. Тук при нас по Дунав минават красиви водни съдове. Спомням си за кораба, който с
плясък като хищна риба забоботи със своите двигатели, вдигна кривата си котва, зави от пристана и
насочи вирнатия си нос по течението. Отивайки далече, далече... Над водите остана само едно малко
бяло петънце... Отнесе момичето с две дебели смолисто черни плитки, накрая с бели цветчета,
щръкнали от кръглата глава над бялата блуза. С дълбоки тъмни притаени от тъга очи и стройна като
фиданка фигура. Нежно страховито свито в очакване на неизвестното. Като малко ранено зверче
гледаше изплашено.
Момичето се върна от равните добруджански поля. Станахме съпрузи. Отгледахме си пиленца.
Пиленцата трябва да летят и полетяха. А корабът на живота отнесе някъде гледането ми, когато бях на
петдесет. Говорещата книга е родена на двадесетия ми рожден ден, когато бясно със строева стъпка
съм набивал плаца в казармата. На петдесет имах нужда от нейната помощ. Тогава тя е празнувала
своя тридесети рожден ден. Моята говореща книга. Съпругата ми четеше всичко. Чувах мекия й топъл
глас, който ме унасяше в дрямка. Вестник "Трета възраст", Николай Хайтов, сп. "Зари". Всичко, което

ме интересуваше, моята говореща книга ми го разказваше. Гласът й смайваше простора. С шепота си
ми напомняше плясъка на весла и разходки по водната шир с лодка, която тя рулираше. Високо в
небето крайбрежните дървеса разстилаха своята зеленина, която се отразяваше в къдравите вълнички
на повърхността на водата и тя изглеждаше прозрачно зеленикава.
Докосвайки спомена, силна тъга сви сърцето ми, студени капки поръсиха лицето ми сякаш заваля
дъжд. Когато облакът отмина, вятърът разбуди занемелите ми мисли, отвя натрупаната пепел от жарта
и бляскави искрици, разпръсквайки с пукот фойерверки, образувайки жълти като минзухари
пламъчета, бързо припалиха червения огън. Времето летеше - понякога по-бързо, понякога забавяше
своя полет. Минаваха дни, минаваха години. Кръговратът променяше всичко това, което беше оставил
преди, на следващия ход си го прибираше като крадец, само че крадецът никога не е оставял нещо, за
да си го вземе.
Невиждането се задълбочи и при съпругата ми. Четенето й замлъкна. Глаукомата застана пред очите й
и тя не ме виждаше, както и аз нея.
Моята баба ми разказваше една приказка за Чухала и Кукувицата. Те са брат и сестра, но много се
карали. Майка им не издържала та ги проклела. Да се чуете, ама да не се видите! "А то свет до очи,
баби" - казваше ми тя. И цял ден Кукувицата викала братчето си. Дуко му било името. "Дуко, Дуко", а
през нощта братчето й отговаряло "Чух, чух...". Така те се чували, но не се виждали, както и ние.
Говорещата книга заговори ли ни - нищо, че не я виждаме и тя нас! "Денят е скъп за този, който умее
да живее" е казал Франц Шпитцнер. Оказа се, че те са на една възраст и почти заедно са родени под
една звезда. За това решихме и двамата да слушаме по-добрата. Тази, която говори повече. Която ни
отвежда като река в чудни и далечни светове. Нашата прекрасна, дивна красавица, красавицата на
нощта, която навърши петдесет и все така е млада. Когато заговори пред нас, порти ще отвори широко
и ще ни представи рая, а понякога и ада. Не виждаме какво бихме били без нея. Тя върви успоредно до
нас, подкрепя духа ни, осмисля живота ни и ние се чувстваме хора. Като всички. Благодарим на Бога,
че я има и на тези, които са се потрудили да я създадат!
Петър ПЕТРОВ

ПРОЕКТИ Още един успешно реализиран проект

Със Стефан ДАНЧЕВ разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА
Буквално преди седмици Националният център за рехабилитация на слепи успешно финализира още
един от многобройните проекти, разработвани, печелени и осъществявани от работещия в центъра
екип. Проектът беше финансиран по програмата за развитие на човешките ресурси, съфинансиран от
Европейския социален фонд. Неговата продължителност беше 14 месеца, а партньор при изпълнението
му фондацията на известния пловдивски художник Жорж Трак.
Първият ми въпрос към г-н Стефан Данчев се отнасяше до наименованието и предмета на
реализирания проект.
- Проектът беше с наименование "Разкриване на дневен център за хора със зрителни
увреждания в Пловдив". Защо център и то в Пловдив? Та нали тук точно се намира
Националният център за рехабилитация на слепи?
- Наистина нашият център съществува вече почти половин век и през годините е помогнал на много
незрящи. Проблемът е в това, че нашата работа в Центъра до този момент беше ориентирана преди
всичко към незрящите от страната и колкото и парадоксално да изглежда незрящите от Пловдив
можеха да се ползват от неговите услуги в много по-малка степен, отколкото техните колеги от
другите части на България. Уж са най-близко, уж те трябва да имат най-лесен достъп, а се оказваше

точно обратното. И това не е поради някакъв наш каприз. НЦРС е създаден и ориентиран именно към
нуждите на незрящите от цялата страна и честно казано ние на практика нямахме ресурса, който беше
необходим, за да можем да обърнем внимание и на хората със зрителни затруднения в Пловдив.
- А сега проектът завърши, а с него и всичко останало. Така ли?
- Не, не, ние сме малко по-особен случай. Слава Богу имаме достатъчно възможности да продължим
започнатото по проекта. Всъщност проектът завърши, но включените в неговата реализация дейности
няма да бъдат прекратени, защото чрез тях се създаде едно ново начало, един друг начин за осмисляне
на свободното време на незрящия човек. При малко повече упоритост и, разбира се, късмет бихме
могли да говорим дори и за усвояването на една нова професия.
- Колко човека от незрящите в Пловдив можаха да се възползват от услугите на новоразкрития
център?
- Клиентите на центъра бяха трийсет човека, които се включваха във всичките рехабилитационни
дисциплини - курсове и консултации по компютърни умения, брайл, електронна книга, сканиране,
обработка и четене на текстове, работа със специални технически помощни средства за слепи като
апарат за измерване на кръвно налягане например, MP3 плейъри, диктофони и други. Към това трябва
да добавим и заниманията по ориентиране и мобилност, зрителна рехабилитация, юридическо и
социално консултиране. Клиентите ни имаха възможност да получат квалифицирани консултации от
офталмолог и терапевт. Да не пропусна, че в рамките на предоставяните от центъра услуги те можеха
да ползват и услугите на масажист.
- Лично за вас кое беше най-интересното нещо в проекта или казано с по-купешки думи - кои
бяха най-иновативните моменти в него?
- Истински новото беше арттерапията - изработването на мозайки, заниманията с грънчарство,
правенето на отливки и пластики от глина. Проведе се и една много интересна сесия "дръм съркъл",
което ще рече барабанотерапия. Тя беше оценена като много интересна от всички участници.
Всъщност не от всички, имаше един участник, но все пак само един от общо трийсетте, който не можа
да понесе страхотната веселба, която се заформи, когато под ръководството на специалистите по
барабанотерапия започнаха колективните изпълнения на барабани. Никога не съм си и помислял, че
терапията с барабани е много близка до сетивността на хората със зрителни увреждания. Преди
началото на сесията никой не можеше да повярва, че от някакъв хаос в думкането накрая ще се получи
почти музикално произведение.
Другото нещо, което поне според моята информация също се прави за първи път в България, е
проведената "Вечеря на тъмно". Знаете, че по света вече има цяла верига от специализирани
"ресторанти на тъмнината". У нас такова нещо все още няма, а идеята несъмнено е интересна и бих
казал дори атрактивна. В нашия случай ние искахме да се поставят не просто хора с нормално зрение,
а точно определени хора, хора от средите на управляващия елит, в положението на хората без зрение.
На нашата покана се отзоваха кметът на града, зам-кметове, областният управител на Пловдив. Със
своето присъствие ни уважиха и представители на Министерството на труда и социалната политика, на
Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания. Имаше гости от "Лайънс клуб"
и "Ротари клуб". Както си го пише по книгите, вечерята премина в пълен мрак. Отзивите на гостите
бяха много интересни. През цялото време звучеше музика, създавана и изпълнявана от слепи
музиканти - Рей Чарлс, Стиви Уондър. На живо участваха със свои изпълнения познатата от
телевизионното предаване "Мюзик айдъл" незряща певица Богдана, както и Петя Алексиева, която
също е с музикално образование, а към момента работи в библиотеката за брайлова литература в
Пловдив. Това всъщност беше и кулминацията на дейностите по проекта.
Наистина такава вечеря се прави за пръв път у нас.
След приключването на проекта се наблюдава ненамаляващ наплив на желаещи да продължат
заниманията си по разработените от екипа дейности.
- А вие откликвате ли на тези желания?
- Да, разбира се! Занятията, включени в арттерапията продължават, продължава работата с глина.
Надявам се, че догодина ще успеем да направим още една нова група. Вярвам, че ще можем да
продължим по същия начин.
- Каква е съдбата на произведенията, които се изработват от вашите клиенти? Правите ли ги
достояние на така наречената широка публика?

- Да, да! Стараем се да ги показваме колкото е възможно повече. Вече успешно ги представихме на
изложби като тази, която беше разположена в сградата на Народното събрание в София, а след това и в
сградата на Европейския парламент в Брюксел.
По случай 90-годишния юбилей на Съюза на слепите в България участвахме в две изложби,
финансирането за които беше получено от Агенцията за хора с увреждания - едната беше в галерията
на Жорж Трак "Тракарт" в Пловдив, а другата в Младежкия театър в София. Произведения, изработени
от нашите клиенти, бяха изложени и в галерията на ул. "Шипка" 6 в София.
- Вашият партньор по проекта е Жорж Трак. Как се свързахте с него?
- Инициативата дойде от него. Жорж Трак сам ни потърси. От известно време той работи с различни
групи в неравностойно положение, работил е с деца от домове за деца лишени от родителски грижи, с
лица от групата на наркозависимите. За съжаление във всичките случаи работата е била организирана
само по проекти, след приключването на които дейностите са се прекратявали.
- За Жорж Трак много съм слушала. Казват, че той е един изключителен човек. За пръв път ли
работите с него?
- Преди няколко години Културен център "Тракарт" беше направил проект, който се наричаше "Да
докоснеш или не". Имаше и международно участие. Спомням си, че участваха и негови партньори от
Италия. Ние изпратихме две момиченца, които той обучи да правят мозайки. Първо ги правеха от
пластилин, после от глина и най-сетне от камък. Изработиха и специален албум, за да може
постигнатото от тях да стане достояние и на незрящи. Така че, когато той ни потърси за съвместна
работа, ние вече знаехме един за друг и не ни трябваше много време да се разберем, да уточним
потребностите на нашите клиенти и какво ще бъде най-интересно и най-полезно за тях. Както се казва
- видяхме се, харесахме се и май, май няма да се разделим и след финализирането на проекта.
- Сред курсистите по арттерапия имаше ли напълно слепи?
- Да, нещо повече - повечето от тях са напълно слепи! Много ми е приятно да кажа, че днес едно
момиче от завършилите вече курсисти сподели, че е направило проект за разкриване на собствено
грънчарско ателие.
- Доколкото разбрах, курсистите сами оцветяват своите фигури. Как го правят напълно
невиждащите?
- Виждащите помощници им отделят оцветителите на различни места. Влади Кършев им правеше на
компютър отделните фигури, след това ги отпечатваше на микрокапсулна хартия. Получаваха се
различни тактилни схеми и курсистите можеха да се ориентират по тях. Участниците проявяваха
голямо въображение и се получи нещо много арт.
- Към какви фигури проявяват предпочитания участниците и кое им е по-лесно за изработване?
- Зависи най-вече от самия човек, от неговото въображение и търпение. Ивелина например изработва
цели сюжети. Нейните дами са по-рубенсов тип. Тя има свой стил и нейните фигури винаги могат да се
разпознаят. В сюжетите й неизменно присъстват жени, змии, лодки, лодкари и т.н.
Нещата на Гери пък са най-изчистени. Те са с много заоблени, много гладки форми. Всяка една има
отделен стил и човек, ако е бил сред тях, може именно по стила им да разпознае кое от кого е
изработено.
- Могат ли сами да работят с пещта?
- Напълно незрящ може спокойно да работи с пещта. Подрежда си фигурите в нея и си я включва,
защото пещта е с програматор.
- Споменахте, че имате две грънчарски колела. Те имат ли някакви специални приспособления
или са стандартни?
- Колелата работят на ток. Има един лост, който забавя и забързва въртенето на колелото и сменя
посоката. Няма специални приспособления и са напълно безопасни.
Разделих се с г-н Данчев, защото ми предстоеше още по-интересно занимание. Неговите служители ме
поеха и тръгнахме да разглеждаме чудесата на арттерапията.
Виж снимки:

ЮБИЛЕЙ 50 години говореща книга

ЕДИН ИСТИНСКИ РОЖДЕН ДЕН
Втори ноември се превърна в истински празник за Съюза на слепите в България. Ден след като
страната ни чества Деня на народните будители, нашата организация празнува 50-годишнината на
говорещата книга. Мястото на тържеството не бе случайно подбрано. В унисон с повода рожденият
ден на един от най-верните приятели на невиждащите хора в България бе отбелязан в залата на
Столична библиотека.
Гости на тържеството бяха изпълнителният директор на АХУ Минчо Коралски, д-р Силвия Хачерян началник-отдел "Регионални дейности" в дирекция "Културна политик" в Министерството на
културата, Спаска Тарандова - зам.-директор на Столична библиотека, Лилия Добрева от издателска
къща "Рива", Ели Тодорова - председател на Федерацията на работодателите на инвалидите, г-жа
Лунджова от дирекция "Социални дейности" към - Столична община, Спас Карафезов - председател на
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" и почетен член на Съюза на слепите в България,
Лиляна Елицина - почетен член на ССБ, Йордан Младенов - директор на ЦСРИ в София, членовете на
Управителния съвет на ССБ, много бивши и настоящи създатели на говорещата книга - ръководители,
тоноператори, техници и четци, и, разбира се, част от най-верните почитатели и приятели на
говорещата книга - активните читатели. Присъстваха и представители на медиите.

Ако писаното слово е едно от най-силните средства за напредък по пътя на прогреса, то говорещата
книга е един уникален социален феномен, защото чрез нея милиони невиждащи хора по света стават
част от този прогрес и преодоляват информационната изолация, в която по волята на съдбата са
поставени.
В продължение на половин век Съюзът на слепите в България развива говорещата книга като средство,
гарантиращо правото на достъп до информация на хората с нарушено зрение. Ръководството на ССБ в
лицето на председателя Васил Долапчиев изказва огромната си благодарност на хората, работили и
работещи за създаването и развитието на говорещата книга.
Разбира се, в годините организацията ни винаги е имала своите приятели и партньори в лицето на
Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Столична библиотека и издателска къща "Рива".
Бяха прочетени поздравителни адреси от зам.-министъра на труда и социалната политика Валентина
Симеонова, Маргарита Ралчева - началник на кабинета на вицепрезидента на Република България,
СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" и от Министерството на културата, откъдето удостоиха
г-жа Красимира Томова с грамота, подписана лично от министър Вежди Рашидов. Поздравленията си
поднесе и г-жа Ели Тодорова.
С приветствие към всички се обърна г-н Минчо Коралски, който увери, че и Агенцията за хората с
увреждания ще даде своя принос за развитието на говорещата книга в България.
С най-високото отличие на Съюза на слепите в България, статуетка "Хуманитатис кауза", бе удостоен
нашият дългогодишен партньор - Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", чийто
представител г-жа Мери Диканска поднесе поздравителен адрес от името на директора на тази
институция - професор Боряна Христова.
С почетен плакет на Съюза на слепите в България бе удостоена Столична библиотека, която е и
дългогодишен партньор на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". Това високо
отличие бе връчено и на издателска къща "Рива".
Г-жа Лилия Добрева подчерта: "За нас като книгоиздатели и хора е въпрос на дълг да направим така,
че книгата да стане достъпна за незрящите хора. Радваме се на наградата, много Ви благодарим и
разчитайте на нас и за в бъдеще".
Управителният съвет на ССБ награди г-жа Красимира Томова с най-високото отличие на
организацията - "Медал за особени заслуги", за дългогодишната й и всеотдайна работа. От името на
Националното читалище г-н Спас Карафезов поднесе на Краси Томова личен подарък за спомен и в
знак на благодарност.
Тържественото честване на юбилея бе организирано не само като официално празнично събитие, но и
като семинар, в който имаха място няколко доклада, посветени на историята на говорещата книга,
партньорството на нашата организация с националната библиотечна мрежа и развитието на
аудиокнигата извън пределите на България.

Първият доклад изнесе г-жа Томова, която разказа за възникването на идеята за запис на книги,
прочетени на глас, през далечната 1958 година, организирането на първото импровизирано
звукозаписно студио и последващото развитие на тази дейност в годините до днес.
Експертът от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - г-жа Мери Диканска, със своя
доклад запозна присъстващите с мястото на говорещата книга в общата национална библиотечна
система и различните форми на партньорство, реализирани през годините.
Докторът по книгознание - г-жа Димитрийка Стефанова, която много от незрящите читатели на
говорещи книги познават във връзка с нейните задълбочени проучвания и анкети отпреди няколко
години, разказа за говорещата книга и библиотечното обслужване в три европейски страни Великобритания, Швеция и Дания.
От изнесените данни от г-жа Стефанова стана ясно, че фонобиблиотеката в България разполага с
най-богатия библиотечен фонд в сравнение с трите избрани от лекторката европейски страни. Този
фонд непрекъснато се разширява и обогатява, като предлага на своите читатели голямо разнообразие
от художествени произведения, учебна литература и говорещи списания.
Заключителната част от тържественото честване на половинвековния юбилей на говорещата книга бе
посветена на изказванията на всички онези, които са дали и в момента дават частичка от себе си, за да
продължава тя да радва своите почитатели - ръководители, тоноператори и, разбира се, хората, чиито
гласове познаваме така добре, както гласовете на най-близките си - нашите четци.
Като дългогодишен ръководител в ССБ и основен инициатор за създаването на звукозаписното студио
пръв говори г-н Спас Карафезов. Той акцентира основно върху важността на новите технологии и
подчерта, че бъдещето е в тях. Карафезов демонстрира на присъстващите един компактдиск с
говорещи списания, събрал в себе си около 20 часа информация, но спокойно побиращ се в джоба на
дрехата. Така г-н Спас Карафезов нагледно илюстрира технологичния напредък в развитието на
говорещата книга.
Не можа да сдържи емоциите си дългогодишният тоноператор Величка Кръстева, чиито сълзи, докато
говореше, почти не спираха. През ръцете й са преминали повече от 1500 записани книги, а по-късно
г-жа Кръстева завежда "Златния фонд" на Съюза. В ССБ я довежда една обява, на която тя се отзовава
и това свързва живота й с незрящите хора и с говорещата книга. Започва работа при тогавашния
председател Иван Илиев през далечното седмо десетилетие на миналия век. Може би връщането назад
в годините предизвика тези сълзи от вълнение.
Обява довежда при нас и един от дългогодишните ни четци - Олга Петрова, на чийто глас по всеобщо
мнение най-добре лежат любовните и романтични произведения. Тя започна изказването си с думите:
"35 години чета за вас!", предизвиквайки бурните аплодисменти на залата.
Всички чухме на живо и гласовете от новото поколение четци - Симона Димитрова, Здравко Димитров
и съпругата му - актрисата Василка Сугарева, която за кратък период е чела говорещи книги, а сега
гласът й ни е познат от дублажите на не един популярен телевизионен сериал.
Настоящият ръководител на звукозаписното студио Стоян Васев се обърна с приветствие към
присъстващите. На него се случи да започне работа там, когато студиото бе генерално обновено, а
по-късно да поеме и неговото ръководство.
Той акцентира върху това, че не бива да се противопоставят говорещата и електронната книга, защото
и едната, и другата винаги ще имат своите почитатели. Въпреки че бъдещето принадлежи на
електронната книга, аудиокнигата ще продължава да живее, защото нищо не може да замени
удоволствието от слушането на живата човешка реч и превъзходното актьорско изпълнение.
Като много специален ден за себе си определи този втори ноември Краси Томова - човекът, който в
продължение на почти 40 години е най-близо до незрящите читатели, човекът, който познава, а може
би дори многократно е и помагал за формирането на читателските вкусове и предпочитания.
Освен вълнението от наградите, които по нейни думи са се оказали огромна и приятна изненада, тя
сподели удоволствието си, че днес се намира сред приятели, които много обича.
"Днешният юбилей за мен е и един повод за равносметка и когато се обръщам назад в годините, аз се
обръщам усмихната, защото съм сигурна, че съм дала всичко от себе си каузата, за която работя, да
бъде успешна."
И, разбира се, вярна на себе си, Краси завърши с цитат от Хорхе Букай - един откъс от текст, посветен
на щастието.

Много кратко, но трогателно беше изказването на Здравко Димитров: "Докато студиото и всички вие
се нуждаете от мен, аз съм до вас".
Като дългогодишен читател и член на комисията за подбор на книги за запис няколко думи сподели и
г-жа Мира Попова. Обръщайки се към доклада за библиотечното обслужване в другите страни, тя
подчерта, че при цялото си съвършенство и финансови възможности там читателите са лишени от
живия човешки контакт с библиотекаря, който да ги обслужи или насочи към някое четиво.
Като представител на младото поколение читатели г-н Иван Янев направи интересно сравнение между
електронната и говорещата книга. Той сравни електронната книга със заведение за бързо хранене,
където отиваш, хапваш набързо, задоволявайки глада си, докато говорещата книга за него е сравнима с
удоволствието от посещението на един луксозен ресторант, където спокойно се наслаждаваш на
вкусната храна и изисканото обслужване.
Какво е за тях говорещата книга споделиха дългогодишната читателка и член на комисията за подбор
на книги Снежана Йорданова и загубилата късно зрение Наталия Хлебарова. Не без вълнение г-жа
Хлебарова сподели, че фонобиблиотеката и говорещата книга са предали ново качество на нейния
живот, а за Краси Томова каза: "Дали тя е създадена за фонотеката или обратното не зная, но имам
усещането, че е прослушвала всеки един диск и винаги знае какво да предложи".
Тържеството приключи с коктейл, на който всички, допринесли по някакъв начин за развитието на
говорещата книга, бяха удостоени с юбилейни грамоти.
В този ден дори есента поднесе своя подарък на нашия юбиляр, защото времето беше меко, слънчево и
празнично. И всеки си тръгна, отнасяйки със себе си още една частичка топлота в душата си, готов,
прибирайки се вкъщи, отново да подаде ръка на своя най-верен приятел, съветник и учител говорещата книга. И съм убедена, че всички невиждащи хора в нейно лице имат своята малка
паралелна вселена, където се чувстват наистина много щастливи.
Марина ПЕТКОВА

Минало и настояще под Сините камъни

На 15 и 16 октомври в Сливен бяха чествани два различни по възраст, но здраво свързани по смисъл
юбилея. Със специфични, интересни и доставящи приятни преживявания събития незрящите от града,
заедно с техните приятели, празнуваха 70 години от началото на организираното движение на слепите
в Сливен и 20 години от създаването на Центъра за рехабилитация и социална интеграция на хора със
зрителни увреждания.
Години ни бяха необходими да приучим българските медии, че 15 октомври не е празник, а е Ден на
белия бастун, т.е. ден, в който незрящите граждани напомнят за себе си, за своите проблеми, за
необходимостта обществото да се обърне към тях, за да им окаже своето съдействие, за да се подобри
техният социален статус, техните условия на работа и живот.
В този случай обаче не протестът и не силното поставяне на проблемите, а празничната атмосфера на
двата юбилея беше определящата характеристика на всичко, което се случваше.
И така да се върнем към началото. През 30-те години на миналия век незрящите в Сливен и региона
осъзнават необходимостта да се сдружат и да присъединят своя глас и своята енергия към
общонационалното движение на слепите. Дотогава те в известна степен са били под влиянието на
организацията "Черен поглед", която в своите разбирания за взаимоотношенията между слепите и
другата част на обществото се е придържала към една силно негативистична и грубо консуматорска
философия.
Постепенно най-напредничавите хора от общността на незрящите все повече осъзнават
безперспективността на поведението на "Черен поглед" и започват да търсят други възможности да

влияят на собствената си съдба. Лидерът на това ново движение е Тодор Охлюваров. Той проучва
дейността на другите, съществуващи в България по това време, организации на слепите и пак той
създава първите контакти с тях.
Стигаме до датата 14 октомври 1942 година. На тази дата в Сливен се провежда учредително събрание,
целта на което е създаването на организация на слепите в града. На събранието се приема уставът на
организацията, а понеже тя се е самоопределила като част от Дружеството на българските слепи
приетият устав е изпратен в София за съгласуване и одобрение от управителния съвет на дружеството.
Без да изиска каквито и да било промени, ръководството на Дружеството на българските слепи
одобрява устава и той влиза в сила през декември същата година.
През първите години дейността на сливенската организация на слепите върви много трудно. И за да се
постигне необходимото организационно укрепване, УС на Дружеството на българските слепи през
януари 1946 г. изпраща г-н Христо Спасов - касиер на организацията, със задачата да подпомогне
работата на дружеството в Сливен.
На 21 февруари същата година той докладва пред управителния съвет, че е съживил дейността на
организацията, провел е събрание в сливенския клон, на което е избрано ново ръководство, а за
председател отново е избран Тодор Охлюваров. Заедно с него в ръководството са избрани още Стефан
Александров - подпредседател, Стефка Христова - секретар-касиер, и членове-съветници - Цвета
Вучкова и Цвета Павлова. Бюджетът на клона е 144 000 лв.
В следващото десетилетие Дружеството на българските слепи обединява всички организации на
хората със зрителни увреждания в България и вече като Съюз на слепите започва много активно и
успешно да се бори за защита на техните права и за реализация на техните човешки стремежи. Не
остава назад и организацията в Сливен.
През годините тя повишава своята численост, трупа опит и се развива като една от най-авторитетните
структури на Съюза на слепите в България. Ръководството й установява активни контакти с органите
на местно самоуправление и проучва потребностите на слепите в общината. Със своя голям принос за
развитието на сливенската организация завинаги ще останат имената на Кръстьо Дамянов председател на първичната организация, Иван Стефанов Атанасов - първи директор на предприятието
"Успех", Мария Фиркова - председател на окръжната организация, Красимира Божилова - председател
на заводската организация, активистите Иглика Лукова, Пенка Драгнева, Никола Николов и много
други.
Не можем да не си спомним и името на Димитър Домусчиев, родом от Сливен, който е първият
директор на Професионалния хор на слепите, а на втория конгрес на Съюза на слепите в България през
1955 г. е избран за негов председател.
И още името на талантливия български поет Георги Братанов, който беше член на Регионалната
организация на Съюза на слепите в Сливен и дългогодишен главен редактор на списание "Зари".
Ръководството на сливенската организация подкрепя незрящите в процеса на тяхното образование,
професионално обучение, социална рехабилитация, достъпа до информация и архитектурна среда и
много други области, допринасящи за повишаване качеството на живота на слепите от общината и
региона.
През този период най-голямо внимание се е отделяло на трудовата реализация на незрящите и в
резултат на непрекъснатите усилия на активистите на организацията през 1964 г. в Сливен се открива
филиал към производственото предприятие "Успех" Пловдив. През 1972 г. филиалът израства до
производствено предприятие "Успех" Сливен, което от своя страна има свои филиали в Ямбол, Нова
Загора, Елхово и Стралджа. В него намират трудовата си реализация над 550 човека, от които повече
от половината слепи.
В най-добрите години те са произвеждали годишно продукция в размер на 8-9 милиона лева. Първите
производства са ръчни и слабо механизирани - кроненкорки, метли, оградна мрежа, блокчета и
скицници за рисуване, твърди папки "Дело" и други. През периода 1970-1990 предприятието изцяло се
обновява, като се внедряват високотехнологични производства: капачки за пивоварната,
безалкохолната и фармацевтичната промишленост, електроинсталационни и пластмасови изделия.
Стоките, произвеждани от слепите в Сливен, намират пазар не само в пределите на България, но
немалка част от тях се изнася в Съветския съюз, Румъния, Югославия, Ливан и Сирия.
На всички ни е известно, че в годините на прехода държавата изцяло оттегли своята подкрепа за

специализираните предприятия. Оставени на свободната - брутална и в много случаи криминално
нелоялна, конкуренция на пазара, както и поради спецификата на ангажираната в тях работна сила и
липсата на инвестиционен ресурс, тези предприятия се изправиха пред непреодолими трудности и
постепенно се стигна до тяхното закриване. За съжаление тази съдба не отмина и предприятието на
слепите в Сливен.
От друга страна самата организация на хората с увредено зрение в града продължи да се развива и
понастоящем тя е център на една от шестнайсетте регионални структури на Съюза на слепите в
България, която извършва дейност на територията на Сливенска и Ямболска област. Днес тя има над
1200 членове, членуващи в териториалните организации в градовете Сливен, Ямбол, Нова Загора,
Елхово и Котел.
Едно от най-значимите достижения на ръководството на РСО Сливен е разкриването на Центъра за
социална интеграция и рехабилитация на незрящи. Усилията на г-н Тодор Радев срещат разбирането
на г-жа Христина Наумова - тогавашен директор на Дирекция "Социални Грижи" в община Сливен, в
резултат на което през 1992 центърът започва да приема първите си клиенти. Пръв и досегашен
директор на Центъра за социална интеграция и рехабилитация на незрящи е г-жа Пепа Димова. Под
нейното ръководство повече от 1000 човека със зрителни увреждания са се ползвали от услугите на
Центъра. Той предлага на своите клиенти различни обучения, основната цел на които е да върне на
изгубилия зрението си човек отнетата вяра, личното достойнство, изгубеното самочувствие и така да
помогне за преодоляването на неговата изолация, потиснатост и липса на мотивация за борба за нов
живот. Ето защо Центърът на практика се е превърнал в храм на надеждите на хората със зрителни
проблеми.
Двата юбилея бяха отбелязани с три събития, всяко от които заслужава отделно внимание. За
съжаление не можем да си позволим това и ще трябва да се задоволим само с тяхното кратко описание.
В галерия "Май" беше подредена изложба, представяща предмети, изработени от незрящи творци.
Самото разглеждане на тези произведения внушава на зрителя уважение към техните автори и вяра в
големите трудови и творчески възможности на незрящите.
В другата част на изложбата бяха показани различни помощни технически средства, които имат
значителна роля в живота на слепите. За съжаление немалка част от тях поради високите си цени са на
практика недостъпни за огромната част от хората със зрителни увреждания в България.
Изложбата беше открита от директорката на центъра г-жа Пепа Димова. С присъствието си я уважиха
инж. Кольо Милев - кмет на града, г-н Марин Кавръков - областен управител, представители на
Дирекция "Социални грижи" и др. В словото си при откриването патронът на тържествата г-н Кольо
Милев поздрави всички хора със зрителни увреждания и двете организации, които честват своя
празник:
"Хубаво е, че има такива дни като днешния, в които всеки може да си направи равносметка и види
какво е и какво не е направил, както и какво още е необходимо да се направи. Осъзнавам, че като
общинско ръководство ние винаги сме в дълг към хората с увреждания.
С г-н Радев работим много добре и искрено се радвам, когато с мое участие се реши някой, макар и
малък, проблем. Разбира се, знам, че тези мои съграждани имат нужда от много повече помощ и
разбиране. Аз се надявам, че в бъдеще общината ще има повече възможности, за да можем да
разрешаваме все по-голям спектър от задачи. Напълно съзнавам, че ние всъщност правим твърде
малко, защото хората с увреждания имат още много нерешени проблеми. Искам да ви уверя, че
общината винаги е отворена за подкрепа към вас. Бих искал с времето Сливен да си завоюва
положението на водеща община в решаването на вашите проблеми. Надявам се с общи усилия от ваша
и наша страна да успеем по-нататък да създадем и възможности за трудова реализация на незрящите
хора от региона".
Г-н Тодор Радев - дългогодишен председател на регионалната организация на ССБ в Сливен, връчи на
кмета на града юбилеен плакет за неговия принос към делото на слепите. Г-н Кольо Милев получи
юбилейна грамота и за приноса си към Центъра за рехабилитация.
На него като представител на общината беше връчена и специалната статуетка "Нumanitatis causa", с
която бе удостоена община Сливен за изключително големите й заслуги към делото на незрящите хора
в България.
Областният управител г-н Марин Кавръков изрази своето възхищение от енергията и силите на

незрящите в борбата им за оцеляване през трудните години на кризата. Неговото желание е
сливенският център да бъде за пример на всички други рехабилитационни центрове. Той увери
присъстващите в своята готовност винаги да бъде в полза на слепите хора от областта.
"Възхитен съм от вашата организация, която успя да се съхрани дори и в тези неимоверно тежки
години. С чисто сърце мога да кажа, че, доколкото зависи от мен, вие винаги имате и ще имате моята
подкрепа."
Г-н Кавръков също беше удостоен с юбилейния плакет на ССБ и юбилейната грамота на
рехабилитационния център.
Председателят на Съюза на слепите поздрави членовете и ръководството на РСО и Центъра за
рехабилитация и социална интеграция и даде висока оценка на тяхната работа, изцяло посветена на
подкрепата в живота на незрящите хора в Сливен. От името на ръководството на ССБ и от негово име
председателят ги поздрави и им пожела здраве и много успехи в тяхната благородна кауза.
Юбилейни плакети и юбилейни грамоти получиха и две дами със специално отношение към слепите в
Сливен. Това са г-жа Христина Наумова, която в качеството си на директор на Дирекция "Социални
грижи" има особени заслуги за откриването на рехабилитационния център в Сливен, и управителката
на фирмата за автотранспорт "Дорис" Дора Енева за нейната неизчерпаема топлота и отзивчивост към
нуждите на незрящите от града и региона.
Момичетата от рехабилитационния център трябваше сериозно да поработят дори и в деня на техния
голям празник. На тях се падна съвсем нелеката задача да организират работна среща с
представителите на останалите рехабилитационни центрове в страната. На нея те имаха възможност в
непринудена атмосфера да споделят своите проблеми и да обменят опит по много важни за тях
практически въпроси.
И пак с изключително активното тяхно участие беше организирана теоретична конференция по
проблемите на рехабилитацията на хората със зрителни увреждания. Със свои доклади взеха участие
проф. д-р Владимир Радулов, директорът на Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив г-н Стефан
Данчев, Александрина Костова от същия център и директорката на рехабилитационния център юбиляр
- Пепа Димова.
На конференцията бяха връчени отличия на Пепа Димова - златна значка, и на Росица Джонголова сребърна значка.
В късния следобед на 16 октомври се състоя и тържествен концерт, на който гражданите на Сливен
можаха да се запознаят с кратката история на организацията и рехабилитационния център. Разбира се,
те имаха възможност и да се насладят на артистичните и музикални умения на гостуващите групи "Спектър" и "Еделвайс" от Варна и "Веселите момчета" и "Феникс" от София.
И накрая ми се иска да завърша с няколкото думи, които каза г-жа Пепа Димова, когато получаваше
своята награда:
"Преди да започна работа в Центъра аз не бях виждала сляп човек, а сега слепите са най-добрите ми
приятели".
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