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За да видите изображението по-голямо, моля натиснете с десен бутон на мишката върху него и
изберете от падащото меню опцията "Отвори изображението в нов раздел" с левия бутон.

100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 75 години организирано движение на
слепите в пловдивския край

Предпоставки за възникване на организирано движение на слепите в Пловдив и региона
Министърът на просветата проф. Иван Шишманов, бележит български учен и общественик, става
радетел на идеята за разкриване на Държавния институт за слепи в България, който отваря врати за
своите първи възпитаници на 01.09.1905 г. в София. С това се създават условия българските слепи от
училищна възраст първи на Балканите да получават общообразователна, музикална и професионална
подготовка. По думите на д-р Стойчо Донев това е първата и най-важна стъпка в делото на слепите у
нас. Негови випускници през 1917 г. стават инициатори за създаване на организация на слепите в
България. Статията на един от тях – Стефан Ненков – "За да си помогнем, трябва да се организираме",
написана на брайл и разпространявана из страната от човек на човек, става фундамент, върху който
израства и се развива организираното движение на хората без зрение.
На 28.03.1921 г. в София се провежда заседание, което се смята за учредително на Дружеството на
българските слепи. Уставът му е утвърден на 25.08.1921 година.
Ръководството на ДБС още през месец април 1922 г. започва да работи за създаване на професионален
оркестър от слепи. По негова инициатива през същата година е основано Дружеството за
покровителстване на слепите в България. През 1925 г. възниква Дружеството на слепите есперантисти.
На 29 април 1928 г. в София е основано Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928".

В периода 1920-1951 г. слепите в България са се сдружавали по различни признаци – причина за
слепотата, професионална ангажираност, културни интереси и други. Освен ДБС са съществували и
други организации с различна численост като Дружеството на ослепелите от войните "Тъмнина" –

1920 г.; Дружество "Мрак" – 1931 г.; Дружество "Черен поглед" – 1932 г.; Първа българска кооперация
за обща доставка на слепи – 1945 година. Всички те обаче развиват своята дейност основно в София –
в страната проявите са единични или инцидентни, организирани от управлението в столицата.
Дружеството на българските слепи започва да изгражда своите структури в страната в началото на
30-те години на миналото столетие. Първият клон е разкрит в Бургас през 1932 година. Следват
клоновете: София - 1935 г., Сливен - 1942 г., Разград - 1943 година.
Първи организационни стъпки в пловдивския край
За организационна дейност на Дружеството на българските слепи по отношение на развитието на
делото на слепите до края на Втората световна война в Пловдив и региона не може да се говори.
Първоначално пловдивски слепи членуват в дружество "Черен поглед", основано през 1932 г., но за
някаква съществена дейност не може да става въпрос. През 1945 г. сред пловдивските слепи узрява
идеята и те проявяват самоинициатива за организиран живот. За осъществяването &#1117; ръководна
роля поема Иван Лефтеров – неговата квартира става сборен пункт, където се обмислят стъпките и се
чертаят плановете за действие и подкрепа от обществеността, тук се създава звено от активисти, което
преценя възможностите за успеха на едно или друго начинание в нашия град.
С одобрението на УС на ССБ през 1946 г. на 19 февруари – Денят на Левски, пловдивчани учредяват
своя местна организация. За нейните нужди от градските власти е даден тютюневият склад на ул.
"Митрополит Максим" (сега "Съборна") № 57. На събрание на пловдивските слепи, проведено на
13.07.1947 г., официално е учредено областно дружество, където се разглежда и се приема неговият
устав. За председател е избран Иван Лефтеров, избира се управителен и контролен съвет.
Регистрацията в Пловдивския областен съд става на 18.07.1947 година. Със заповед на
Министерството на вътрешните работи от 27.11.1947 г. Областно дружество на слепите – Пловдив е
утвърдено и по държавно-административна линия.
Основна задача на дружеството е ремонт на дадената сграда и обзавеждането й за общежитие,
работилница, столова и кухня. За целта МЗСГ отпуска през септември същата година сумата 700
хиляди лева по тогавашния курс. Към областното дружество се създава секция на сляпата жена, която
е приета като колективен член на Българския народен женски съюз в Пловдив.
На 7 март 1948 г. е първото отчетно-изборно събрание, на което присъстват слепи от различни селища
на областта. Присъства и председателят на ССБ Стефан Ненков. За председател на организацията е
избран Велко Гълъбов. Урежда се безплатното пътуване на слепите с техните придружители по
градския транспорт в Пловдив.
На Десетия редовен конгрес на Дружеството на българските слепи (29-31.08.1948 г.), функциониращо
вече като Съюз на слепите в България, за пръв път официално присъстват представители на
организираните слепи пловдивчани. Последва поредица от реорганизации в структурно и кадрово
отношение в пловдивската организация. Според новия устав, утвърден на 14.02.1949 г., действащите
до момента областни дружества се преименуват в клонове на Съюза на слепите в България. На 13 март
1951 г. в София се провежда Обединителният конгрес на различните съществуващи дотогава в
България организации на слепи. Пловдивският клон участва в него с 14 делегати. За броени години се
сменят няколко председатели на пловдивския клон – Никола Николов, Георги Георгиев (Томбула),
Георги Даракчиев.
На годишното отчетно-изборно събрание на пловдивския клон на Общия съюз на слепите в България
от 18.04.1954 г. за председател на организацията е избран Христо Белобрадов. Новото ръководство
поставя началото на картотекиране на съюзните членове. Белобрадов е преизбран и на
отчетно-изборното събрание през март 1955 година. През 1956 г. той е назначен за първи директор на
новоразкритото пловдивско предприятие за слепи "Успех", какъвто е в продължение на 10 години. На
17 октомври 1966 е открит Рехабилитационният център за слепи в Пловдив, а Христо Белобрадов става
първия му директор. Не жали сили и знания и до края на живота си (1975 г.) работи неуморно за
развитието на това първо по рода си у нас заведение. Христо Белобрадов е емблематична личност за
пловдивските слепи и слабовиждащи, човек-институция, без когото нашата организация нямаше да е
тази, която е сега. През 1997 г. във фоайето на учебната сграда на НЦРС - Пловдив е открит барелеф на
Христо Белобрадов в знак на признателност към неговото дело.

Отчетно-изборното събрание от март 1955 г. избира и делегати за Втория конгрес на Общия съюз на
слепите в България (ОССБ), състоял се през април 1955 година. На основание промените в устава,
приети на конгреса, Изпълнителното бюро закрива клоновете на Съюза и създава нова тризвенна
структура, съществуваща и до днес. В своята монография "История на движението на слепите в
България" Желязко Пеев използва термина "районни съвети" по отношение на регионалните
структури. Първоначално те са 4 с центрове в София, Пловдив, Габрово и Варна и обхващат по
няколко окръга.
На разширено съвещание от 22 май същата година ръководството на пловдивската съюзна организация
обсъжда работата по прилагане на новата организационна структура. В резултат през втората половина
на годината в пловдивския край започва изграждането на съюзни организации по места. На 15 ноември
е учредена пловдивската териториална организация на слепите. По аналогия с организационното
устройство на управляващата тогава БКП териториалните организации се наричат първични. Такива в
пловдивската регионална структура се изграждат още в Стара Загора, Нова Загора, Ямбол, Сливен,
Хасково, Свиленград, Панагюрище и Пазарджик.

Георги ГЕНОВ
Използвани източници:
Желязко Пеев – "История на движението на слепите в България"
Ангел Сотиров – "Българските организации на слепи - вчера и днес"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ Белградска декларация на Европейския съюз на
слепите

22 октомври 2021 г.
Над 150 души, присъствали физически или посредством интернет в Белград, столицата на Сърбия, в
рамките на два дни разгледахме положението с трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите в
много държави на Стария континент. Срещата протече в дух на надежда, че най-лошото откъм
световното разпространение на КОВИД-19 е вече зад гърба ни и днес са налице много повече
политически и технологични средства, които да превърнат трудовата заетост на зрително затруднените
хора в действителност.

По време на конференцията бяха откроени редица неща и всички участници взехме единодушно
решение за следното:
- Трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите хора представлява както човешко право, така и
едно от най-мощните средства за включване в обществото, тъй като носещата удовлетворение работа е
много повече от осигуряващо прехраната занимание.
- Макар политическата обстановка на световно, регионално и национално ниво да е по-благоприятна за
равноправно участие на незрящите и слабовиждащите на пазара на труда като никога досега, макар
през последните години да са били разкрити нови възможности за трудова заетост благодарение
най-вече на новите технологии, макар нови видове и форми на трудова заетост, например
самонаетостта, да предоставят възможност за работа като допълнение към обичайните, макар да са
налице различни инициативи на личностно и на административно ниво за подобряване на текущото
положение с трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите хора, със съжаление отбелязваме, че
броят на назначените незрящи и слабовиждащи хора остава сравнително малък спрямо работещите ни
съграждани без увредено зрение. С оглед на това признаваме, че точната статистическа картина на
положението с трудовата заетост често е непълна и неясна, поради което призоваваме управниците и
статистиците на всички нива да съберат повече достоверни и съотносими сведения. Това е
предпоставка за предприемането на целенасочени политики и други подкрепящи мерки за постигането
на напредък във включването в пазара на труда на хората с трайно увредено и напълно изгубено
зрение. Официалните данни следва не просто да покажат нивата на трудова заетост и безработица, но
да помогнат и за разбиране на условията на работещите незрящи и слабовиждащи по отношение на
вида на техния договор и големината на трудовото им възнаграждение. Особено важно е също така да
се оцени със статистически данни влиянието, което полът и наличието на повече от едно увреждане
оказват на трудовата заетост.
Със съжаление отбелязваме общо взето бавното прилагане на законодателни и други промени при

политики, в резултат на което предвидените ползи не стигат навреме до трудово заетите и търсещите
работа с трайно увредено и напълно изгубено зрение.
Призоваваме да бъдат положени повече усилия за борба с разпространените схващания и
предразсъдъци, които възпрепятстват включването на незрящите и слабовиждащите в пазара на труда.
Често пъти те се явяват по-непреодолимо препятствие, отколкото някакви законови или технически
пречки. За да се промени това, следва да бъдат увеличени дългосрочните инвестиции в повишаване на
осведомеността на работодателите. Всички усилия и начинания следва да са съсредоточени върху
подчертаването на способностите и уменията на незрящите и слабовиждащите хора в работоспособна
възраст в съзвучие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
В допълнение призоваваме публичния и частния сектор да осигурят необходимите промени по
отношение на достъпността, от които незрящите и слабовиждащите имат нужда, за да могат да вършат
работата си наравно с хората без увредено зрение, без да се налага да плащат за подобренията.
Настояваме за прилагането на холистичен подход още по време на замисъла на мерките за насърчаване
на заетостта, при който образованието, усвояването на умения и ученето през целия живот са
неразривна част от тези мерки.
Технологичните нововъведения следва да бъдат основани на подхода "достъпен за всички дизайн" и да
са в полза на незрящите и слабовиждащите хора. В противен случай съществува опасността новостите
да задълбочат още повече изключването им от пазара на труда. Такива нови технологии могат да бъдат
допълнени от помощни средства и устройства, съобразени с нуждите на хората с трайно увредено и
напълно изгубено зрение.
Всички обществени схеми и мерки за подпомагане следва да бъдат прилагани с дългосрочен подход,
осигуряващ повече предвидимост на работодателите, работещите и търсещите работа. Такава
дългосрочна визия ще спомогне също и за преодоляване на текущото положение, при което мерките за
подпомагане често пъти са разпилени сред множество изпълнителни агенции или зависят от
благоволението на само няколко души, вместо да са част от стабилна структура.
Бизнесът следва да изиграе своята ключова роля за повишаване на усилията за назначаване на повече
хора с трайно увредено и напълно изгубено зрение. Това може да се случи въз основа на много
положителни примери, които са налице, но следва да бъдат пренасяни и умножавани, за да доведат до
осезаема промяна.
Подчертаваме, че е важно незрящите и слабовиждащите хора да са назначени на работа по техен
избор, съответстващ на образованието, уменията, дарбите и стремежите им. Следва да се отдалечим от
обичайния подход, при който съвсем малко длъжности бяха "запазени" за тях. Същевременно
осъзнаваме, че този преход към действителна трудова заетост следва да бъде осъществен плавно за
мнозина незрящи и слабовиждащи хора, предоставяйки им нови възможности и осигурявайки им
избор.

Заключение
Европейският съюз на слепите и всичките му членове са твърдо решени да превърнат трудовата
заетост за незрящите и слабовиждащите хора в действителност и поставят на челно място
осъществяването на тази цел. За да постигнем това, ние ще си сътрудничим с публичния и частния
сектор за споделянето на опит и за постигането на промяна. По дългия път към равни възможности на
пазара на труда за хората с трайно увредено и напълно изгубено зрение ние си обещаваме да сме

пример за подражание и да направим така, че промяната най-накрая да се случи!
Превод - Иван КАРАСТОЯНОВ

ЗДРАВЕ Някои митове и лъжи за ваксините

Д-р Аспарух ИЛИЕВ
Повече от важно е да се ваксинирате, ако не сте го направили. Предстои доста остра вълна на Ковид с
висока смъртност. Няма НИЩО вярно в твърденията, че:
– Ваксините предизвикват автоимунни заболявания – не го правят.
– Че хроничните болести и автоимунните са противопоказни за ваксини – не са.
– Че ако имате множество хронични болести ваксините са противопоказни – напротив, именно в
такива случаи са препоръчителни.
– Че имат вредни съставки като живак, алуминий и антифриз – глупости на търкалета.
– Че има графенов оксид – глупости на търкалета. Данните с "уж доказателства" са абсолютна
измишльотина.
– Че ваксинираните умирали – няма разлика в смъртността между ваксинирани и неваксинирани
(освен при Ковид, там смъртността е 10 пъти по-ниска след ваксиниране).
– Че предизвикват стерилитет – глупости! Сума ти народ забременя и роди след ваксините (тестват се
от май 2020) без никакви проблеми.
– Че не са тествани достатъчно – първите ваксини срещу SARS (на български ТОРС) = братовчедчето
на Ковид-19 се разработват от 2005 година. Сегашните, които са много подобни, са тествани в стотици
хиляди души. Нямаме толкова тествани медикаменти.
– Че ваксините са генни терапии – пълни глупости, безсмислици, научен виц.
– Че руската ваксина е по-добра от всички – тя е изключително сходна на тази на "Астра Зенека" и
"Джонсън".
– По форумите се пишат небивалици – всеки познава няколко починали. Ако беше така, нямаше да има
население на България, а ЕК, която гони "Фолксваген" за малко по-мръсни газове, щеше да обяви
кръстоносен поход на "Пфайзър". За информация – "Фолксваген" е по-голям от "Пфайзър".
По форумите има тролове, разпространяващи фалшиви новини:
– Ваксините предизвикват тромбози – РНК не предизвикват, а векторните в 1:200 000 до 1 на милион –
астрономически рядко.
– Ваксините не трябва да се дават при история предразположеност за тромбози/тромбофилии – не, тези
състояния НЕ са противопоказания, защото механизмът на тромбози при векторните ваксини е
различен, противопоказна е само история за хепарин-предизвикана тромбоцитопения (HIT).
– Трябва да се пие аспирин след ваксинация – не, не трябва!
– Трябва да се тестват антитела преди ваксинация – престанете с тази глупост, давате пари на вятъра,
няма никакъв смисъл, не говори нищо за имунитета, сигурен съм, че зад тези идеи стоят или лекарска
некадърност, или интересите на тестовите лаборатории.
Ваксинирайте се, предстои ужасно тежка зима. Вярвайте на науката, не на апокрифни сайтове и ютюб
канали. Четете документите за ваксините на български на страницата на ИАЛ, четете уебсайта на
ECDC. Не "Брадва" или друга глупост.
***

Дефиницията на ваксина е препарат, използван за създаване на имунитет срещу
микроорганизъм/болест, без да се сблъскваш директно с болестта и с нейните рискове, а с обезвреден
микроорганизъм или части от него. Как тези "части" ще са "показани" на имунната система е без
значение. По правило ваксините, както и нашият имунитет, не са вечни. Те имат различна
продължителност и често се налага да бъдат освежавани. Правилото е една ваксина да се слага
освежаващо (бустър) в момента, в който ефективността спадне. Наблюдаваме го при много ваксини
като за дифтерит, тетанус, магарешка кашлица, морбили, рубеола, заушка. Колкото по-рано се
направят (в ранна детска възраст), толкова по-дълготраен е имунитетът. Затова и детските ваксинации
са много важни за здравето. Единици са ваксините (като за едра шарка), които дават доживотен
имунитет. При някои микроорганизми е възможно, но все още не знаем защо е така. Колкото
по-краткотраен е естественият имунитет, толкова по-краткотраен е и ефектът на ваксината. Проучване
от миналата година в "Nature Medicine" с анализ на доказаното повторно заразяване от един от
четирите "банални" коронавируси (много от честите ни настинки) показва, че естественият имунитет е
между 6 месеца и 5 години, с най-много случаи на повторение между 6 и 18 месеца. Вероятността
вирусът на Ковид-19 да е различен е малка. Виждаме го и в пациенти - след определен период и
ваксината, и естественият имунитет намаляват и има боледуване. Така че в случая няма нищо
драматично или странно, нито зловещо и преднамерено в нуждата от бустър. Надяваме се с всяко
следващо освежаване имунитетът да е по-силен и дълготраен (вече знаем, че е по-силен), но все още не
знаем колко е. Това нито прави ваксината по-лоша, нито по не-ваксина. Просто потвърждение на
правилото от почти всички ваксини.
***
Д-р Аспарух Илиев е български лекар и учен, завършил медицина в София, но професионалната му
кариера минава през Германия и Швейцария. Сега завежда лаборатория по инфекции на мозъка към
Университета в Берн. Научната му работа е в областта на невроимунологичните и инфекциозните
заболявания. През 2014 година работи като експерт към секцията по безопасност на ваксините към
Германската агенция по ваксините и Европейската агенция по лекарствата. Хабилитиран е във
фармакология и токсикология (Вюрцбургски университет, Германия) и анатомия и хистология
(Бернски университет, Швейцария).
През годините работи и клинично в областта на вътрешните болести.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Шумен

"Творчеството – между пътешествието и изолацията"
Благотворителна изложба-базар под мотото "Творчеството – между пътешествието и изолацията",
посветена на 15 години от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица
със зрителни увреждания (ЦСРИЛЗУ) в Шумен и 15 октомври – Международен ден на белия бастун,
беше представена от екипа на ЦСРИЛЗУ - Шумен.
Експозицията, която е реализирана със средства по проект към фонд "Култура" на Община Шумен,
беше открита в къща "Доктор Верби", част от Възрожденския комплекс в града.
Модератор на събитието беше г-жа Даниела Вичева, която с удоволствие прие предизвикателството.
На изложбата бяха представени ароматни цветни сапуни и свещи, изработени в заниманията по арт
терапия в Центъра от зрително затруднени лица.
"Целта на проекта и неговата насоченост са свързани със създаването на организация и условия за

изработването на свещи и сапуни, които да бъдат представени в пътуваща изложба, в която преките
бенефициенти – лица със зрителни увреждания, са активни участници. Именно активното участие е
средството за постигане на социална интеграция и рехабилитация.
От друга страна организирането на изложба на 15 октомври – Международен ден на белия бастун, е
логично продължение на усилията и възможностите на хората със зрителни увреждания. Това е денят,
в който вниманието на обществеността се насочва към талантите на незрящите, обикновено чрез
организирането на сбирки, изложби и други форми на изява.
Творческите занимания имат особено значение за нашите потребители, тъй като от една страна много
често изискват формирането на групи, а от друга - позволяват да се покажат конкретни индивидуални
постижения. Настоящото проектно предложение дава възможност на хората със зрителни увреждания
да покажат пред обществото своите постижения в сферата на приложните изкуства. По този начин те
се чувстват значими, тяхното изкуство достигна до гражданите и гостите на изложбата и беше оценено
по достойнство" - казаха при представянето специалистите от Центъра.
Служители и потребители разказваха подробности за материалите и процеса на изработка.
Сред гостите на изложбата бяха началник-отделът "Хора с увреждания" към Бюро по труда в Шумен,
директорът на ТП на НОИ Шумен д-р Емилия Станчева, деканът на Педагогическия факултет към ШУ
"Епископ Константин Преславски" доц. д-р Росица Михайлова, директорът на КСУ Венета
Господинова, представители на РБ "Стилиян Чилингиров" Шумен, представители на социални услуги
на и за хора с увреждания от Област Шумен.
Специален гост на откриването беше младата флейтистка Виктория Стефанова, която поздрави
присъстващите с откъси от класически произведения.
Изделията ще могат да бъдат разгледани в електронен каталог от месец декември.
Проектът ще завърши с пътуваща изложба, която ще се реализира при изпълнение на
противоепидемичните мерки, действащи в страната ни.

Велико Търново

Спорт в условия на епидемична обстановка
Поредното събитие в програмата на ТО на ССБ за община Велико Търново за отбелязване на
100-годишния юбилей от създаването на Съюза на слепите в България бе състоялият се на 7 октомври

2021 г. индивидуален турнир по дартс за хора с увредено зрение. Състезанието се проведе в Клуба на
пенсионера и инвалида в старопрестолния град в съответствие с изискванията за противоепидемична
безопасност и с принадлежности, адаптирани за хора със зрителни затруднения - магнитна мишена с
контрастни двуцветни жълто-черни концентрични окръжности с цифрови маркери в достъпен за
виждане оцветен контрастен шрифт и магнитни стрелички за безопасност на спортуващите. В
продължение на три часа - от 9.30 до 12.30 ч., 12 състезатели, заредени със спортен ентусиазъм и
състезателен дух, доказваха уменията си в оспорваната надпревара. Регламента на състезанието
следеше Ненчо Обретенов, попаденията отчиташе Галина Таева, а резултатите записваше,
систематизираше и класифицираше Теодора Обретенова. Всеки от участниците имаше по три
последователни опита за отбелязване на попадение, като поредността беше по азбучен ред на имената.
След сумиране на попаденията за всеки участник се оформи крайната класация.
Победителки при жените станаха:
На І място - Пенка Ангелова,
на ІІ място - Теодора Обретенова,
на ІІІ място - Маргарита Симеонова.
Победители при мъжете станаха:
На І място - Иван Ангелов,
на ІІ място - Иван Дончев,
на ІІІ място - Ненчо Обретенов.
Призьорите бяха наградени с медали и грамоти, осигурени от Община Велико Търново.
Отличията на състезателите връчиха представителки на Лайънс клуб "Велико Търново - Царевец",
които бяха почетни гости на събитието.
След тържествената част за участниците беше осигурен празничен обяд.
Спонсор на мероприятието бе Лайънс клуб "Велико Търново - Царевец", на чийто екип изразихме
своята благодарност за съпричастността и подкрепата към нас, хората с увредено зрение от Велико
Търново.
Пенчо ВАСИЛЕВ

Кърджали

С тържествен концерт бе отбелязана 100-годишнината от създаването на Съюза на слепите в
България
В културния календар на област Кърджали достойно място зае наскоро провелият се в Културния дом
на родопския град тържествен концерт. Той бе посветен на 100-годишнината от създаването на Съюза
на слепите в България и на 15 октомври - Международния ден на белия бастун.
В празничното фоайе бяха изложени над 300 фотоси от проведени тържества, екскурзии и спортни
прояви на РО на слепите в Кърджали.
В препълнената зала бяха дошли да подкрепят хората със зрителни проблеми кметове, гости,
представители на бизнеса и на политически партии, както и членове на петте организации на слепите
от общините Момчилград, Кирково, Ардино, Крумовград и Кърджали. Те се насладиха на прецизно
подбрания репертоар от естрадни и фолклорни (родопски и турски) песни.
Като нишка през целия спектакъл мина историята от създаването на Съюза на слепите в България до
наши дни, поднесена с вещина от водещите Шюкран Исмаил (председател на РО - Кърджали) и
нейната дъщеря Дуйгу Исмаил.
Концертът откри талантливият млад самодеец Айдън, който изпълни няколко песни и накара

публиката да се гордее с него.
Много добре се представиха Селиме Иса и Иван Терзиев в съпровод на акордеон.
Най-хубавото от песенния си репертоар изпълни и самодейният състав от незрящи от град Смолян.
Гост-певецът от Република Турция повдигна градуса на настроението с майсторското изпълнение на
любими турски песни.
Гвоздеят на програмата бе незрящият поп певец Орхан Мурад, който изпълни завладяващи балади и
предизвика неспиращи аплодисменти. А при изпълнението на песента на Емил Димитров "Ако си дал"
публиката запя заедно с него.
Кулминацията бе награждаването на кметове, предприемачи и изявени съюзни членове, подпомогнали
организацията през годините.
С почетен плакет от ССБ бяха удостоени кметовете Хасан Азис - на община Кърджали, Илкнур Кязим
- на община Момчилград, Сабиха Мехмед - на община Крумовград, а с грамоти кметовете на Джебел и
Кирково.
Почетни значки получиха Иван Терзиев за участие в културно-масовите мероприятия и Стайко Кафов
за редовно отразяване във вестник "Нов живот" на дейностите на организацията.
За доброто провеждане на концерта водещите получиха кошници цветя.
На всички присъстващи би дадена почерпка.

Русе

Ден на отворените врати
По повод Международния ден на белия бастун - 15 октомври, и 100-годишния юбилей на Съюза на
слепите в България Регионалната организация - Русе организира Ден на отворените врати. Беше
организирана изложба на помощно-технически средства за обучение, за ориентиране и движение в
пространството, за бита и различни брайлови занимателни игри.
Посетени бяхме от г-н Пенчо Милков - кмет на Община Русе, г-н Синан Хебибов – заместник областен

управител на Област Русе, г-н Пламен Рашев - председател на Общинския съвет на БСП - Русе, г-жа
Катя Петрова - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Русе, г-жа Симона Христова
- началник отдел "Социални дейности", дамите от Лайънс клуб "Сексагинта Приста", нашите приятели
от териториалната организация на глухите в Русе и Драматичен театър "Сава Огнянов" Русе, както и от
множество граждани.
Бяха поставени проблемите на незрящите – неработещи звукови устройства на светофарните уредби,
гласовите информатори в градския транспорт и указателните табели с номера на линията на
транспортното средство да са поставени на подходящо място за хора с нарушено зрение.
Най-голям интерес предизвика брайловото писмо – учебникът, плочката за писане, шилото, с което се
пише, и пихтовата машина. Особено внимание беше обърнато на сензорния бастун с вибриращо
устройство, което се задейства при наличие на препятствие.
Благодарим на всички, които ни уважиха!
Росица МАРИНОВА

КАРИЕРИ Кариерният център за хора с различни възможности

Иван КАРАСТОЯНОВ
Хубавите неща стават бавно. Всички сме добре запознати с непреходната мъдрост на тази известна
поговорка. В забързаното ежедневие и необичайните условия на живот напоследък обаче, за добро или
не, хората сякаш все по-рядко намират време и желание в себе си, които да вложат с воля, плам и
старание в постигането на нещо голямо и ценно. Следващите редове са посветени на едно такова
приключение.
Повече от две години са били необходими на Столичния общински съвет, кмета на община Лозенец и
подчинените им служби да разгледат молбата на една неправителствена организация, да я обмислят,
обсъдят, гласуват, да изготвят, подпишат и подпечатат съответните документи, с които отпускат за
безвъзмездно ползване налично и свободно помещение. В късния следобед на дъждовния седми ден на
октомври същото това, но значително преобразено място приюти представители на местната власт,
бизнеса, медиите и общности на хората с различни възможности. Броени минути след 16:00 часа
присъстващото развълнувано множество притихна за приветствените думи на Йоана Колева,
съучредител и председател на фондация "Сошъл фючър". Бликащите от очите &#1117; сълзи и
треперещият &#1117; глас бяха неопровержимо доказателство за неподправената радост на социалната
предприемачка от сбъдването на една голяма и наглед невъзможна мечта. Йоана не пропусна
възможността да благодари на всички съмишленици, дарители и доброволци, работили неуморно през
последните 5 години, за да може първият и единствен към този миг в Източна Европа кариерен център
от този тип да отвори врати и заработи в полза на една от най-уязвимите групи от обществото ни.
Нейното силно вълнение с лекота помете обичайната за подобни събития сдържаност в поведението и
речите на останалите важни гости. Не един и двама от тях, неприкрито трогнати, на свой ред
благодариха през сълзи на Йоана, че са могли да дадат своя принос в осъществяването на това добро
начинание. Поради непредвидени обстоятелства Ива Цолова, другата съучредителка на фондацията,
отговаряща за австрийския клон на организацията, не можа да присъства лично. Нейното
предварително записано слово бе възпроизведено на наличния екран. Предвид неблагоприятното
време навън, рязането на лентичката, държана в единия край от Кристиян Григоров, който също изрече
приветствие, се проведе насред кариерния център. Последваха множество приятелски разговори в

малки групички, пръснати из просторното, съвременно обзаведено, създаващо домашен уют
пространство. Доброто настроение се поддържаше от приятна музика, цветни питиета, приготвени от
млади жени с увреден слух, завършили организирано от екипа по-рано обучение, и изобилие от дребни
сладки и солени разядки. Политици, бизнесмени, банкери, артисти, спортисти и журналисти се
ръкуваха и разговаряха с хора, които четяха по устните им, които се придвижваха с протеза или с
инвалиден стол. Зрително затруднената общност, за съжаление, бе представена само от трима души,
един от които към онзи миг назначен в кариерния център. Сходно беше положението и при провелото
се през септември благотворително бягане на 5 км, озаглавено „Тичай заедно“. Не много по-различно
стоят нещата и със започналото на 25 октомври безплатно обучение по програмиране за начинаещи.
Едва шестима незрящи и слабовиждащи проявиха любопитство към курса, всичките вече работещи в
една или друга сфера. В крайна сметка двама от желаещите отпаднаха поради служебната си заетост,
но други двама слабовиждащи мъже и две незрящи жени се записаха. Чудно ли е тогава, че
работодатели, журналисти, дарители и доброволци често питаха двама ни с Йоана защо не участват
повече зрително затруднени!? Уместен въпрос, предвид дошлите хора на колички, за които
придвижването в градска среда е не по-малко предизвикателно. Въпрос, който чувам също от хора на
ръководни длъжности и колеги в службата ми, както и от приятели в трупата на театъра към
Софийския университет, когато има обявено свободно работно или студентско място.

Джамба Хъб на възможностите е разположен на ул. "Бунтовник" № 50, пресечка в близост до хотел
"Маринела", до който лесно може да се стигне при придвижване с линия 2 на софийското метро до
станция "Джеймс Баучер". Кметът е уверил, че през пролетта ще бъде извършен ремонт, по време на

който ще бъде поставена водеща линия от метростанцията до кариерния център за ползвателите на бял
бастун. Междувременно екипът на Джамба ще подготви и сподели текстово описание на маршрута.
Повече сведения за предстоящи обучения, творчески и културни събития може да бъде намерена във
Фейсбук страницата на Джамба Хъб на възможностите.

КОГАТО СТЕ С ХОРА БЕЗ ЗРЕНИЕ 12 простички правила, които ще ви улеснят при
общуването с незрящи хора

1. Аз съм обикновен човек, просто сляп... Не е нужно да ми повишаваш тон или да се държиш с мен,
сякаш съм дете... Не питай моя придружител какво искам, просто се обърни директно и попитай мен.
Помни, че просто не виждам, но чувам ясно… Говори с мен, за да се разберем по-добре.
2. Когато вървим заедно, не ме хващай за ръцете, остави ме аз да се хвана за теб. Ще изоставам с
половин крачка назад, за да се ориентирам по-лесно, ако пред нас има бордюри или стълби. Не бъди
прекалено предпазлив и не спирай на всяка крачка. Ходи нормално и движението на тялото ти ще ми
подскаже какво да правя.
3. Когато видиш как вървя сам в подлеза, не се колебай да ми предложиш помощ. Просто докосни леко
рамото ми и кажи "Извини ме" или "Здравей", за да привлечеш вниманието ми. Не шепни зад гърба ми,
аз не съм извънземно от Космоса, от което да се плашиш или да ми се смееш..
4. Обади се, когато влизаш в стаята, добре е да знам кой идва. Хубаво е да се представяш или да
поздравяваш всеки път, когато се срещнем, в случай че наскоро сме се запознали, за да се ориентирам
кой си… Запознай ме с другите, ако има деца и ми кажи дали има котка или куче. Насочи ръката ми
към стол, за да открия облегалката му.
5. Вратите на стаи, шкафове, коли, оставени частично отворени, са опасност за мен. Създай си навик да
оставяш вратите или чекмеджетата на шкафовете напълно отворени или затворени. Имам нужда от
усещане за сигурност в стаята. Вещите в стаята е добре да имат определени места, за да мога да
запомня кое къде се намира. Не оставяй столове или чанти по средата на стаята, защото може да се
спъна в тях.
6. Имам умения за самостоятелно хранене на маса. Използвай метода на часовника, когато ми описваш
храната в чинията, позицията на чашата с вода или чаша кафе. Например, ако кюфтето е в най-горния
край на чинията, можеш да кажеш, че е на 12:00 часа, а ако чашата ми с вода се намира от горната лява
страна, можеш да кажеш, че е на 11:00 часа и тъй насетне.
7. Не избягвай думи като "виж", аз също го използвам. Винаги се радвам да те видя. Моето обоняние,
допир или слух не са се подобрили, когато съм ослепял. Просто ми помагат да получа повече
информация и разчитам повече на тях. Това е всичко!
8. Ако ме поканиш на гости, покажи ми къде се намират банята, килерът, скринът, прозорците и
ключът за осветлението. За мен е важно да знам дали лампите светят.
9. Ако си любопитен, можем да обсъдим с теб темата за слепотата, но това е минало за мен. И моите
интереси са същите като твоите. Не се страхувай обаче да задаваш въпроси! Незрящите хора сме
готови да ти обясним всичко, което искаш да знаеш. По-добре е да се изясняват нещата, които не се
разбират, вместо да се правят прибързани предположения. Не се притеснявай - не въпросите, а
невежеството боли!
10. Моля, направи ме част от твоя свят. И аз се радвам на същите неща, които харесваш - партита,
музика, кино, пазаруване и състезания. Позволи ми да участвам във всяка от твоите дейности и ще се
изненадаш, че мога да бъда забавен, както всички останали.
11. Не мисли за мен като за незрящ човек. Аз съм просто човек, който случайно е сляп.
12. Не ходи зад мен, може и да не водя. Не ходи пред мен, може и да не те последвам. Просто върви до
мен като приятел!

Слепите очи са по-добри от слепите умове. Ние, хората с увредено зрение, не сме инвалиди! Ние
можем, но по различен начин!!!
Превод от английски – Румяна ДИМИТРОВА

МЕЛПОМЕНА Театър – докосване и аромат

Уникална по рода си театрална постановка за хора с нарушено зрение беше поставена за пръв път в
България на русенска сцена. Експерименталната постановка е проект на русенското сдружение
"Stand-Art", подкрепен от Национален фонд "Култура".
Спектакълът "Гара любов" има за цел да създаде по-пълноценно преживяване на хора с нарушено и
липсващо зрение, но покани и зряща публика, която се лиши временно от зрението си, докато трая
постановката.
Действието се развива в пространството, между зрителите. Публиката се намира на сцената. Тя
преживява спектакъла чрез звуци, гласове, допир и аромати. Асистенти посрещаха и зрящите хора, но
още на входа им поставиха маски на очите и ги преведоха през пътя на гарата, за да могат те да
започнат да стъпват в обувките на незрящите, да могат да усетят трудностите, а след това и да усетят
заедно с тях този спектакъл. Премиерата беше в навечерието на 15 октомври - Международния ден на
белия бастун. На спектакъла присъстваха около 40 съюзни членове и техни придружители.
Ние благодарим на Сдружение "Stand Art" и на екипа от Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе,
затова че ни позволиха пълноценно да се докоснем до магията на театралното изкуство.
Желаем им нови творчески успехи!
Росица МАРИНОВА

"Имам очи, но за какво ги ползвам!"

Ивелин Пъшев и първата постановка за незрящи
Непознат човек ти слага превръзка на очите. Виждаш го за кратко. След това - мрак. Усещаш
движение, докосване, мирис. Чуваш шум. Край теб има и други хора, но не знаеш имената им, нито
броя им. Пиесата се казва "Гара Любов".
"Постановката е изцяло невизуална", казва заместник-председателят на сдружение "Стенд Арт"
Ивелин Пъшев.
Той е един от хората, които участват в създаването на представлението. Завършил е НАТФИЗ и се

занимава с театър от 22 години. Няма близки или познати, които да са незрящи, но заедно с колегите
си започва работа по идеята.
Представлението е отворено за всички, но виждащите трябва да "станат" незрящи. "Поставяме
превръзки на очите на хората, които виждат, още на входа", обяснява той. Никой не знае накъде отива
след това.
"По пътя хората се сблъскват със стълбище, трябва да преодолеят усещането, че се доверяват изцяло
на непознат, който ги води", казва Пъшев - "Докато я водех навътре, една жена ми каза: "Мен много ме
е страх". Обясних &#1117;, че не трябва да се притеснява, защото е в контролирана среда. А тя ми
отговори, че е дошла точно, за да преодолее страховете си, защото е диагностицирана с глаукома".
Действието се развива на сцената, където хората са разположени шахматно и участват в театъра. В
продължение на час около тях се движат актьори, чуват се разговори и шумове, усещат се вибрации и
докосвания. Има добавени аромати. "Използваме всичко, което можем да използваме, различно от
визуалното", казва Пъшев.
Повечето от зрящите зрители плачат в края на представлението, въпреки че историите са весели.
"Имам очи, но за какво ги ползвам!", възкликва една от зрителките на представлението, след като маха
превръзката си накрая.
"Благодарение на това представление много хора разбраха, че незрящите са като нас и могат да
участват пълноценно в творческия процес", казва Пъшев. Сега той и екипът на сдружението търсят
възможности да продължат да играят постановката и пред публика извън Русе.
Източник – "Свободна Европа"

НОВИНИ НЧС "Луи Брайл 1928"

Сто години – 50 километра
През септември читалището организира велопоход, посветен на стогодишнината на Съюза на слепите
в България. Маршрутът беше с дължина 50 километра - от предприятие "Успех" в София до село
Петърч и обратно. Участваха 4 тандема, ескортирани от колата на читалището. Техническата
поддръжка на колелетата осъществяваше възпитателят от училището за незрящи деца в София Дженко
Тончев, който е опитен колоездач и съдия по колоездене. Тончев имаше готовност да ескортира
колоната със специален сервизен автомобил, но един от водачите на тандемите не се яви и се наложи
той да го замести. Колелетата бяха осигурени от спортен клуб "Успех" и Центърът за социална
рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания "Светлина". Павлин Митев, един от

незрящите участници, се включи със собственото си колело. Придружаващата кола, шофирана от
Николай Троянов - служител в читалището, не само обезопасяваше пътуването, но позволи в похода да
вземат участие повече незрящи, отколкото бяха тандемите. При наличието на 4 колелета имахме пет
невиждащи колоездачи. Всеки, който пожелаеше да бъде сменен, можеше да седне в колата и да
отдъхне. При това положение имахме възможност да включим още хора, но нямаше повече желаещи.

Потеглихме в 10 часа сутринта на 19 септември, след като г-н Тончев прегледа внимателно всички
колелета. "Този човек е магьосник" – каза Росен, един от водачите. Синоптиците не обещаваха хубаво
време. Очакваха се превалявания, особено интензивни към 3 часа следобед. Без да бъдат изрично
предупредени, всички участници си носеха дъждобрани. От бул. "Европа" стъпихме на Северната
тангента от околовръстното на София. Движението беше доста интензивно, но ескортиращата кола
караше плътно зад нас, а водачите спазваха необходимата дистанция, за да бъде колоната стегната.
Много бързо поехме по главния път за Костинброд. В този град един от водачите имаше стара къща,
където след 40-минутен преход спряхме за кратка почивка. Пътуването по-нататък беше приятно,
защото карахме по добре асфалтиран локален път. На излизане от Костинброд заваля дъжд.
Прислонихме се в едно крайпътно ресторантче, но докато извадим дъждобраните, дъждът спря и изгря
слънце. В 12,30 часа бяхме в Петърч. Това село е известно на софиянци с прекрасното зеле и праз лук,
които неговите жители отглеждат в полето. Река със странното име "Блато" пресича Петърч. Тя не е
пълноводна, но понякога наводнява селото при по-силни валежи. Не далеч, в село Безден, е един от
най-големите карстови извори в България. Много пъти съм минавал през Петърч с колело, но никога
не съм предполагал, че в центъра на селото има такова прекрасно ресторантче. Поръчахме си обяд и
останахме възхитени от вкуса на храната. Обслужването беше бързо и на много добро ниво. В 1 часа и
30 минути бяхме готови за потегляне по обратния път. Единодушно взехме решение връщането да
стане по по-обиколни локални пътища през селата Голяновци, Житен и Мрамор. Поради очаквания
дъжд в 3 часа предложих да караме без почивка. За незрящите съществуваше опцията да се сменят, а
зрящите водачи бяха добре тренирани колоездачи. Колелетата бяха идеално подготвени за похода, а
възникналите дребни проблеми веднага се решаваха от г-н Тончев. Предстоеше ни да изминем 28
километра. Без каквито и да е инциденти в 15 часа и 3 минути бяхме в предприятие "Успех". По
локалните пътища колоната малко се разтегли, но щом влязохме в София, отново се стегна. Дъжд не
заваля в 15 часа. Това никак не ни натъжи. Бяхме доволни и малко изморени. Поздравихме се за
успешното приключване на похода, свалихме светлоотразителните жилетки и се разделихме.
Не мога да не изкажа благодарност на водачката Боряна Петкова. Тя работеше като дезинфектор в

ЦСРИ "Светлина", а по-късно в парламента. При нея на колелото се сменяха Ели Кушнеренкова и
Величка Николова. Благодаря и на моя водач Росен Василев, с когото карахме почти 4 часа и много
малко говорехме за личния си живот. Той през цялото време ми описваше крайпътния пейзаж. Георги
Панталеев беше водач на Павлин Митев. Те двамата много пъти са карали по различни маршрути и
имаха много добър тренинг. За г-н Тончев вече казах, но сега ще допълня, че без него подобни походи
са невъзможни.

Мога да спомена, че имах големи притеснения за това дали ще намерим водачи. От друга страна знаех,
че, ако един път направим такъв поход, ще установим контакти и по-нататък ще бъде много по-лесно.
Ели Кушнеренкова ни свърза с Росен, а Недялко Димов - директор на Центъра за рехабилитация
"Светлина" доведе Боряна. Росен каза – "Аз имам контакти с много колоездачи и те с удоволствие биха
се включили в подобен поход". По-късно, когато той пуснал информация за нашето събитие във
Фейсбук със снимки, имало коментари – "Страхотно! Защо не си се обадил?". Отново стигам до
извода, че когато зрящи и незрящи са ангажирани заедно в една дейност, която е общо хоби, те
взаимно си помагат и това е най-добрият пример за интеграция. Същото съм забелязал при плаванията
с лодката. Това обаче не се отнася само до спорта. В софийския университет "Свети Климент
Охридски" незрящи младежи играят театър със зрящите си колеги. Една от невиждащите актриси там е
Моника Методиева. Тя участва и във велопохода, като ни смая със своята издръжливост. Нещо повече
– ръководителите на тази театрална трупа под името "Алма алтер" биха искали да включат в състава й
още незрящи. Тези младежи може да не станат актьори, но ще получат неоценима помощ в
усвояването на езика на тялото и сценичното поведение.
Обществото ни сега е много по-отворено към хората с увреждания. Ние имаме шанса и трябва да
преориентираме нашите дейности, така че в тях да се включват колкото може повече външни хора – да
спортуваме заедно, да пеем заедно и да работим заедно.
Йордан МЛАДЕНОВ,
председател на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"

НОЕМВРИ Стихотворение

Рада ЦОНЕВА
Ноември вече чука на вратата ми
и носи своя свеж и леден дъх,
осанката му толкова разкошна е прилича на красив, изискан мъж!
Привлича ме уверената поза
и напористия му страстен нрав дали пък топлина да му предложа,
или на прага да остане прав?
Страхотен е, но лекичко ме плаши
- изглежда много студ е преживял,
личи си по настръхналата кожа
(или пък просто ме е пожелал?).
Ноември е застанал на вратата очакван, но и плашещ хулиган,
сърцето ми до гърлото подскача той студ ми носи, аз пък имам плам!
Вратата ми изскърца пронизително
(разплакана и тръпнеща от страх) Ноември пак изглежда възхитително
и аз от погледа му вече прималях.

ОФТАЛМОЛОГИЯ Визия за зрение

На 5 октомври 2021 г. в хотел "Рила" бе проведен информационен ден по проект "Визия за зрение" за
хора с увредено зрение и представители на организации и институции работещи, по политики и
решаване на проблеми за хора със зрителни увреждания от регион София град, София област, Перник,
Кюстендил и Благоевград, като за регион София град и София област активен партньор бе Регионална
организация - София на Съюза на слепите в България.
Организатори на срещата бяха Сдружение "Ретина България" и Фондацията за реформа в местното
самоуправление с участието на Столична община.
В дискусията се включиха Здравко Сечков от Столична община - изпълнителен директор на Фондация
за реформа в местното самоуправление, д-р Петя Стратиева - ръководител на проекта "Визия за
зрение" и председател на сдружение "Ретина България", член на ССБ от Териториална организация
"София – Юг”, проф. д-р Лъчезар Войнов - ръководител катедра "Очни болести, УНГ болести и орална
хирургия" във Военномедицинска академия, председател на Столично офталмологично дружество и
зам.-председател на Българско офталмологично дружество и Мила Драгомирова - председател на
Български съюз на оптометристите, преподавател в СУ "Свети Климент Охридски".

В хода на разговорите се обсъждаха проблемите на хората със зрителни увреждания, най-новите

методи за диагностика и лечение на зрителни заболявания, анализираха се причините за възникването
им и напредъка на съвременната офталмология за лечение, корекция на зрението и частично или пълно
възстановяване на зрението и намаляване на зрителния дефицит. Съвременната офталмология изисква
тясна координация на усилията между офталмолози и оптометристи в отговор на потребностите на
пациентите със зрителни увреждания относно подобряване на зрителните възприятия в максимално
възможна степен.
Юристът-експерт Хюсеин Исмаил анализира институционалната и правна рамка в сферата на
възможностите за рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания, а Катя Кирилова от
Националната мрежа на здравните медиатори сподели опита и трудностите, с които се сблъскват
здравните медиатори при работата си с уязвими социални групи.
В България потребностите на хората с увредено зрение поради по-ниския социален стандарт на живот
и ограничените бюджетни възможности са в няколкократно по-ниска степен на удовлетворяване в
сравнение с високоразвитите европейски държави и в тази област има нужда от сериозна промяна на
политиките и ресурсното им обезпечаване.
Хората със зрителни увреждания се нуждаят от достъпна среда, адекватно образование, съвременни
помощно-технически средства и активна трудова реализация и това е единственият обективен подход
за тяхната пълноценна интеграция – това бе основният извод от разискваните въпроси.
Проектът се реализира с партньорството на Асоциацията на хората със зрителни увреждания
(Исландия), която споделя своя опит и добри практики, и с безвъзмездна финансова подкрепа от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез европейски финансов механизъм.
Даниела ДАМЯНОВА

ПРОЕКТИ Достъпни градски обиколки за зрително затруднени

Иван КАРАСТОЯНОВ
По време на провелото се на 2 октомври в интернет Общо събрание на ВЮЗ Интернешънъл, освен
всичко останало, беше споделен напредъкът в осъществяваните към този миг проекти. Един от тях,
започнал на 1 юни 2021 г., се ръководи от младежкия клуб към Германската асоциация на незрящите и
слабовиждащите (ГАНС). Редовните читатели вероятно си спомнят, че това сдружение бе основна
движеща сила и при сбъдването на международното музикално събитие "Недовизия". Настоящият
проект е със срок на изпълнение от 2 години и се извършва в сътрудничество с по една организация на
хора с увредено зрение от Италия и Турция. Основната цел на начинанието е събирането, прилагането
и споделянето на добри практики при представянето на архитектурното и културно-историческо
наследство на градовете по достъпен и увлекателен за зрително затруднената общност начин,
позволяващ нейното въвличане и взаимодействие. Като плод на усилията на участващите организации
се очаква да бъде изготвено ръководство, насочено към водачите на туристически групи за създаването
на достъпни градски обиколки, което след това да бъде приложено в подготовката на общо осем
многосетивни маршрута – по два за град от трите държави и още два в Лиеж, Белгия, където се
помещава управлението на ВЮЗ Интернешънъл. Адил Ахмед Каврама, член на екипа на ВЮЗ и
участник от турска страна, сподели своите впечатления и снимки от провелата се от 24 до 26
септември в Берлин предварителна среща. На първото изображение, съгласно предоставеното
описание, се виждат зрително затруднени младежи около П-образно подредени маси с гледка към
прожекционен екран с логото и името на проекта. Втората снимка съдържа участващи младежи пред
фонтана на Нептун в Берлин, Германия. Извън обсъждането на чисто проектни неща като
разпределянето на задължения, отговорности, парични средства и тъй насетне присъствалите на

срещата са имали възможност да обиколят част от столицата на Германия, да вкусят ястия от различни
национални кухни, да се докоснат до специално изработени триизмерни модели на важни сгради и да
посетят градска градина и метростанция, където са изследвали различни звуци. В заключение, Адил
изказва благодарността си към ГАНС за гостоприемството и ползотворната работа.
Изпълнението на проекта продължава през цялата 2022 г. и първата половина на 2023 година. През
февруари се очаква да бъде изготвена чернова на двете обиколки в Берлин и съпътстващите ги звукови
записи и джипиес навигационни материали. През март участниците ще посетят Анкара, а през май ще
изготвят чернова на двете обиколки в Истанбул. През октомври 2022 г. ще се осъществи срещата в
Лиеж, на която да се обсъдят и изработят двете обиколки на града.
Добрата новина е, че поне в това отношение България не просто не е изостанала, а дори е леко напред,
макар, за съжаление, нашият Съюз да няма заслуги за това. Регионалният исторически музей в Добрич,
в качеството си на партньор по подобен двугодишен проект с общо финансиране от Европейската
комисия в размер на близо 150 000 евро, вече е изготвил цели три достъпни обиколки в града,
посветени на театралното изкуство, на житото и на занаятите. Те са плод на втория етап от работата по
международното сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, чието заглавие в превод от
английски език означава "друг начин" или "друг път". Преди това, по време на първия етап, е
извършено обучение от разстояние и са предоставени образователни пособия в електронен формат по
четири основни направления – невропсихология, туризъм, етика и достъпност. Понастоящем тече
третият и заключителен етап, удължен с шест месеца заради усложнената здравна обстановка в
България и Европа като цяло. От средата на настоящия месец ноември ще се извърши изпитване на
трите градски обиколки в Добрич с включването на участници.
Първият маршрут, посветен на театъра, започва от родната къща на Адриана Будевска – възпитаничка
на Малий театър в Москва и съпруга на Христо Ганчев, един от създателите на професионалния театър
в България. За осигуряването на по-голяма достъпност за зрително затруднените посетители е изготвен
макет на къщата в приблизително спазен мащаб. Втората спирка от обиколката е при сградата на
Драматичен театър "Йордан Йовков", който, макар да не е роден в града, с творчеството си допринася
много за представянето и увековечаването на бита и душевността на работещите на полето българи.
Следва отбиване до градския лапидариум – открито място с подредени каменни археологически
находки като статуи, колони, плочи с надписи и други, наподобяващо амфитеатър. Тук участниците в
обиколката могат да си послужат с хартиени маски, изразяващи различни чувства, за да се вживеят и
изразят съответното настроение по избран от тях творчески начин. Разходката завършва в
дома-паметник "Йордан Йовков", където ще бъде прослушвана част от радиотеатъра "Албена" по
едноименната драматична творба на писателя.

Втората обиколка е посветена на хляба като култ към живота. Тя също обхваща посещение на четири
обекта – друг лапидариум с големи керамични съдове за съхранение на зърно, наречени питоси, зала
"Златото на Добруджа" в художествената галерия, разполагаща с богатство от картини и скулптури по
темата, специално изработен макет на древна пещ за изпичане на хляб и похапване на прословути
гевреци, а за завършек – докосване до необичайния каменен релеф на чешма, наподобяващ кобилица.
Третата обиколка обхваща тъй наречената Улица на занаятите в Стария Добрич. Мястото предлага
извънредно богато разнообразие от възможности за възприемане на обкръжаващата среда чрез
останалите четири сетива – слух, обоняние, допир и вкус. Малките работилнички предлагат изделия от
дърво, глина, шевици, типични храни и напитки по стари семейни рецепти и други.
След предстоящото през идните седмици изпитване и изпипване на тези три маршрута те ще бъдат
включени в електронен сборник с още девет такива – по три от Италия, Испания и Кипър, където се
намират другите четири организации, участващи в проекта, а именно Средиземноморската асоциация
за местно развитие от град Бари и Тифлотехнически център от град Лече, Асоциация "Las Ninas del
Tul" от град Гранада и Културна асоциация "Acpelia" от град Писури.
В заключение бих искал да изкажа благодарност на Десислава Христова, докторант, археолог към
РИМ – Добрич и координатор на проекта от българска страна, както и на Боян Мичев, незрящ
участник от Балчик, за проявената отзивчивост, отделеното време и увлекателно предоставените
сведения. С нетърпение очаквам следващото ми пътуване до Добрич, за да се насладя на поне една
достъпна обиколка на града. Междувременно пожелавам успех на екипа на музея в довършителните
работи и подобни полезни за незрящите и слабовиждащите хора начинания.

РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС Рекламна тарифа на списание "Зари"

Корици:
Втора корица (1 цвят) – 150 лева.
Втора корица (4 цвята) – 230 лева.
Трета корица (1 цвят) – 150 лева.
Трета корица (4 цвята) – 230 лева.
Четвърта корица (4 цвята) – 300 лева.
Вътрешни страници:
Цяла страница (1 цвят) – 100 лева.
Цяла страница (4 цвята) – 170 лева.
Половин страница (1 цвят) – 70 лева.
Половин страница (4 цвята) – 100 лева.
Четвърт страница (1 цвят) – 40 лева.
Четвърт страница (4 цвята) – 70 лева.
1/8 страница (1 цвят) – 25 лева.
1/8 страница (4 цвята) – 30 лева.
1/16 страница (1 цвят) – 15 лева.
1/16 страница (4 цвята) – 20 лева.
За фиксирано място – плюс 10%.

Цените са без ДДС
Отстъпки:
10% за 3 поредни реклами.
15% за 6 поредни реклами.
25% за 12 поредни реклами.
* Цените са при предоставен готов файл от страна на рекламодателя. За изработване на файл от
предпечата на списание "Зари" цената е по допълнително договаряне.

РЕКЛАМНА СТРАНИЦА Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД

ТЕХНОЛОГИИ Как да ъпдейтнем безплатно към Windows 11

Новата операционна система се очаква с нетърпение от потребителите. Официалната премиера бе
насрочена за 5 октомври. Това означава, че до края на следващия месец милиони потребители ще
могат да изпробват подобренията в Windows 11.
Тестовите версии на софтуера са налични за членовете на Insider Preview програмата, които постоянно
разкриват нови детайли за новостите, които ни очакват.
Microsoft вече са готови с финалната актуализация на Windows 10, която е достъпна в Preview канала.

Самият файл е с номер 22000.194 и представлява почти идентична версия с публичния клиент на
Windows 11, който се разпространява от 5 октомври. Това означава, че вече е възможно да инсталирате
операционната система без да чакате до официалния ъпдейт.
Изтеглянето на ISO файла от Beta и Dev каналите изисква да бъдете част от Insider Preview програмата.
Присъединяването изисква да отворите "Windows 10 PC> Update & Security> Windows Insider
Program".
След това кликнете на Get Started бутона и свържете своя Microsoft акаунт, с който използвате
Windows 10. Нов прозорец ще ви подкани да изберете активен канал, където трябва да маркирате
Release Preview Channel и да потвърдите.
Рестартирайте своето устройство, отворете менюто с настройки и изберете "Settings>Update &
Security". На екрана ще видите нов банер с Windows 11 ъпдейта.
Изберете Download и Install опциите, за да изтеглите файловете и следвайте инструкциите за
завършване на инсталацията.
Последната стъпка, след като сте инсталирали Windows 11, е отново да отворите "Settings> Update &
Security" и този път да изберете "Stop Getting Updates".
Така ще спрете бъдещи ъпдейти и ще продължите да използвате "почти" финалната версия на Windows
11.
Източник - digital.bg

