**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР м. Юли

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.

*СТИХОТВОРЕНИЕ Юни

Обуто със сандали от трева,
върви си слънцето и лайка ръси.

Такъв неделен, весел юнски свят
съм виждала, но само във съня си.
Такъв зелен и жълт, и син, и бял,
на капки, на цветчета и на точки.
И слънцето с пилотския си шал,
което скача дама върху плочките.
Една несериозна синева,
която всичките ми грижи грабва.
Ще си запазя малко от това,
защото сигурно ще ми потрябва.
Мария ДОНЕВА

1 ЮНИ - ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО За мое щастие!

"За мое щастие!" - извика с пълен глас момиченцето за 15-и път. А аз за 15-и път съжалих, че качих в
таксито тази майка и нейната очарователна дъщеричка. В началото всичко беше нормално, седнаха на
задната седалка и майката взе на коленете си малкото момиченце, беше на пет-шест годинки с
разрошени руси коси. Няколко минути пътувахме мълчаливо и изведнъж момиченцето изкрещя с
всичка сила - "За мое щастие!". Подскочих на седалката и едва не ударих главата си в тавана на колата
от изненада. Майката зашътка на момиченцето, поглеждайки ме виновно. Но детето продължаваше да
гледа внимателно през страничните стъкла и не обръщаше никакво внимание на майка си.
Продължаваше да крещи "За мое щастие!" през целия път, а майката &#1117; правеше забележки с
половин глас и ми се извиняваше. Беше невероятно изнервящо и твърдо реших за себе си да не качвам
повече малки деца в колата.
- Извинете ни! Но нищо не мога да направя с нея! Наблюдава внимателно номерата на колите и когато
види някой номер на кола с две повтарящи се цифри, започва така да крещи. Казва, че ако кажеш "За
мое щастие!", когато покрай теб минава такава кола, то можеш да си намислиш желание и то да се
сбъдне. Втълпила си е, че ако събере много "За мое щастие!", ще може да си намисли някакво голямо
желание вместо много малки. Вече ги събира втора седмица.
- Какво ли не измислят децата - усмихнах се аз.
И точно тогава момиченцето извика "За мое щастие!" за 16-и път. Изведнъж отстрани някакво
бездомно кученце внезапно изскочи пред колата и се опита да пресече улицата. Веднага скочих на
спирачките, но усетих удара в предницата. Кучето лежеше под предната броня и не мърдаше,
доколкото можах да видя, дори и не дишаше. Нещо ме стегна за гърлото. Много обичам кучета.
- Чакай! Къде? Стой! - чух гласа на жената зад себе си.
Момиченцето изтича до мъртвото куче, погали го по главата и тихо заплака:
- Не умирай, кученце! Само не умирай!
Майката се опита да издърпа момиченцето, но то отблъсна ръката &#1117;:
- Нека всички "За мое щастие!" да се изпълнят! Два пъти по сто и още четиридесет и три. Само не
умирай! Моля те!
Жената също заплака и ако трябва да съм честен - и аз замалко да заплача. Хванах момиченцето под

мишниците и внимателно я занесох до задната седалка на колата, като &#1117; говорих някакви
утешителни глупости, колкото за да кажа нещо. Майката влезе при нея и тъкмо затворих вратата,
когато момиченцето се засмя и започна да сочи с пръстче встрани. Обърнах се и видях как кученцето,
въртейки опашка, тича по тротоара. Не повярвах на очите си, отидох пред колата, но под бронята
нямаше никакво куче - нито живо, нито мъртво. Майката също ахна, а момиченцето се смееше и
пляскаше с ръце. Разбира се, че аз като разумен човек не мога да повярвам, че кучето е оживяло по
желание на момичето, по-скоро кучето не е било умряло, а е било в безсъзнание или нещо подобно. Но
и сам не мога да повярвам, че оттогава тихичко казвам "За мое щастие!" винаги когато видя номер на
кола с еднакви цифри. Може пък да проработи...
Вече съм събрал 386 "За мое щастие!".
Александър КОСТОВ

Кой ще събуди пеперудите?

Върху паважа падна пеперуда,
потрепна плахо като празен плик
и стъпкана от нечия обувка,
издъхна мълчешком като войник.
Едно дете посегна и крилцата
обърса нежно от полепналата кал.
Помисли си - заспала е, горката,
и скъта я във топлата ръка...
Но майка му го плесна през лицето,
щом зърна, че костюмчето е в кал.
Поникнаха сълзи в очите детски за пеперудата му беше жал.
Защо децата си от малки учим
да пазят свойте дрешки от калта?
Нали пред тях разстрелваме от упор
вродената си детска доброта.
Отвикнахме да мразим и да любим,
мечтите оковахме в суета...
Но някой ден деца и пеперуди
ще променят завинаги света.
Ивайло ДИМАНОВ

2 ЮНИ - ДЕН ЗА ПОЧИТ Христо Ботев

Горд съм, че съм роден на една земя с Него! Срам ме е, че с цели пет години е по-млад от мене Той!
Боя се, загдето съм написал само около две хиляди стихотворения, а Той - толкова много - двадесет и
четири! Аз ще раста на години, ще пиша стихотворения и все повече ще се смалявам пред Него.
Защото Той е от върхове, които растат! Ще расте Той от Милин камък и ще остава над годините.
За Него в своите "Върхове" един друг връх - Константин Константинов, пише:
"Той даде всичко, което имаше, на тая земя, дето отиде да умре: своята неосъществена младост, своя
гений, с който цъфна голямата поезия на българския народ, остави ни един език, на който ние още не
можем да му се отблагодарим достойно. Какво повече може да даде един човек?".

За Него аз, който съм само една падина между всички върхове, аз, който съм никой, се осмелих да
напиша само две строфи! Не за да му отблагодаря - това не мога; не и да го величая - той си е великан,
а само за да му се поклоня:
Само поетът и лудият могат
тъкмо тъй: с двеста другари
голи да влязат в големия огън
и крепост с глава да събарят!
Само поетът и лудият дръзват
с юмрук да трошат вековете!
Българийо, майко, горд съм до сълзи,
че раждаш и "луди" поети!
Осмелих се да го нарека луд, защото само лудите и гениите са способни на подвиг! Казват, че в огъня и
Хус полудял... Може би огънят е лудост! Навярно и луд го е открил! Луд или гений!
Хиляди, милиони думи са казани и ще бъдат казвани за Него, но никой не изрече онова, най-вярното,
което Той изрече. Защото, без да знае, сякаш сам за себе си писа:
ТОЗ, КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА СВОБОДА, ТОЙ НЕ УМИРА...
Гледам Го на портрета, този двадесет и седем годишен момък, който с брадата си ми прилича на Бог, и
зачитам молитвата си:
О, мой Боже, правий Боже...
От неговото Верую всички ставаме "верующи"!
Дамян ДАМЯНОВ

Минута мълчание

Минута мълчание. Слиза небесната чета.
Минута България. Христо и шепа момчета.
Мъртвите идват... И правят жива верига.
До свободата със лазене трудно се стига.
Кой ще посмее от всички последно-първи
дума да каже, да кресне и камък да хвърли?
Минута проверка. Къде ви са всичките живи?
На оплаквачки превърнахте и самодивите.
Вият сирените. Вие вълкът на умряло.
На свободата й писна да я венчаят с всяко начало,
да изнасилват душата й, да я обличат във нова риза...
Години низост... Христо с момчетата слиза.
Стене земята. Потръпва Балканът стария...
Минута само. Колкото да оплачем България.
Яна КРЕМЕНСКА

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Плевен

Една специална "Наслука"
Държавно първенство по спортен риболов

През 2021 година Съюзът на слепите в България отпразнува своя 100-годишен юбилей. През цялата си
история ръководството на тази организация е стимулирало изявите на незрящите в областта на спорта.
Началото на развитието на спорта за незрящи в България датира от 1962 г. с организирането на първата
спартакиада по лека атлетика във Варна.
Дългогодишният ни опит е доказал, че мероприятията в областта на спорта са едно от най-успешните
средства за извеждане от социалната изолация на хората със зрителни проблеми. Те придобиват нови
умения и знания за независим и достоен живот и доказват своите възможности, с което променят и
обществените нагласи към тях в положителна посока.
Един от най популярните спортове, практикувани от незрящите, е спортният риболов.
На 3 юни 2022 година СКЗХУ "Плевен" беше домакин на Държавното първенство по спортен риболов
за незрящи, което се проведе на водоема "Карабаша", близо до град Плевен. Съоръжението е
лицензирано за международни състезания и отговаря на всички изисквания за този вид спорт,
определени от Световната федерация по спортен риболов.
Нашите риболовци за пръв път се възползват от такова съоръжение.
Събитието бе финансирано от Община Плевен и Съюза на слепите в България. В него взеха участие 16
отбора с 45 състезатели от всички области на Република България. На откриването присъстваха
председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, областният управител на Плевен
Иван Янчев, председателят на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" Иван Янев,
Недялко Димов - председател на КС на ССБ, Веселка Лилова и други общински съветници от различни
политически партии.
В оспорвана надпревара бяха излъчени и победителите. Заслужената победа грабна отборът на
"Светлина" Шумен с улов 11,300 килограма. На второ и трето място се класираха съответно отборите
на "Пираните" - София и "Пауталия 2005" - Кюстендил.
Индивидуалните призови места заеха Феим Якубов – "Светлина" - Шумен, Тодор Антонов –
"Пираните" - София, Александър Костов – "Пауталия 2005" - Кюстендил.
Това събитие от национален мащаб, което се проведе в нашия град, категорично ще допринесе за
развитието на спорта за незрящи в общината ни, ще направи видими за обществото нашите хора и
специфичните им потребности и ще популяризира този вид спорт в България.
Павлин АНГЕЛОВ

Велико Търново

Пролетно оживление
С отпадането на противоепидемичните мерки и ограниченията, продиктувани от тях, и с настъпването
на пролетта в териториалната организация на ССБ във Велико Търново настъпи възстановяване на
дейностите и оживление като при събуждането на природата за нов живот след зимния застой! В тази
статия са споделени събития от първата половина на 2022 година.
Честване на Деня на жената
На 8.03.2022 г. в клуба на териториалната организация с подходящо тържество и почерпка беше
отбелязан Денят на жената. Приветствие към дамите поднесе председателят Ненчо Обретенов. Всяка
от присъстващите жени получи персонален подарък по повод празника.
Индивидуален турнир по домино
По повод празника на града на 22.03.2022 г. хората от Териториална организация - Велико Търново
участваха в индивидуален турнир по домино за незрящи. Състезанието се проведе в кафе "Сирена" в
квартал "Бузлуджа", а спонсори за провеждане на мероприятието бяха Лайънс клуб – "Велико Търново
- Янтар" и Община Велико Търново, които осигуриха медалите за призовите места.

Крайното класиране на състезателите е следното:
Първо място - Валери Николов
Второ място - Теодора Обретенова
Трето място - Иван Ангелов.

Медалите и грамотите връчиха представителки от Лайънс клуба, а приветствие към всички по повод
празника получихме от президента на Лайънс клуб "Велико Търново - Янтар" - г-жа Галина Генчева.
След състезанието беше поднесен празничен обяд за участниците в събитието.
Честване на Великден
На 28.04.2022 г. в клуба на организацията чествахме Възкресение Христово. Събитието беше
отбелязано с представяне на най-красиво оцветени яйца и съревнование за яйце-борец. Всички
донесени яйца заедно с козунак бяха част от празничното меню.
Боулинг за хора с увредено зрение
Спортната дейност беше възстановена с проведеното на 12.05.2022 г. в клуба на организацията
представяне пред аудиторията на същността и особеностите на спортната дисциплина "Боулинг".
Състоя се и обучение за правилата на практикуването й, както и подготвителен тренировъчен турнир
по боулинг за хора с увредено зрение.
Решилите се да участват в играта, насърчавани от публиката, постигнаха много добри резултати.
Регионален турнир по боулинг
След разяснение, обучение и тренировки на 18.05.2022 г. в Спортен център към МОЛ - Габрово се
проведе регионален турнир по боулинг за хора с увредено зрение. В него участваха пет отбора от
териториалните организации към Съюза на слепите в България от градовете Габрово, Севлиево,
Дряново, Велико Търново и Горна Оряховица.
Всеки от отборите се състезаваше на индивидуална боулинг писта. Участниците от всеки отбор имаха
право на 10 опита, при които компютърната система отчиташе и сумираше поименно индивидуалните
резултати. Всеки състезател по своя преценка избираше топката за кегли според тежината &#1117;,
което е от значение за посоката и точността на попаденията. Спортистите без зрение бяха подпомагани
от асистенти. Боулинг турнирът бе регламентиран по правила и брой изпълнени опити, но не и по
време за постигане на резултати. Състезанието продължи около 2 часа и след приключването на играта

на всички отбори от електронната система бяха калкулирани попаденията и оповестени резултатите.
Отборът на ТО - Велико Търново в състав - Ненчо Обретенов, Галина Таева, Иван Ангелов, Пенчо
Василев, Теодора Обретенова и Цветана Христова, завоюва първото място в отборното класиране. Ето
ги и крайните резултати:
Отборно класиране:
1-во място - ТО Велико Търново;
2-ро място - ТО Габрово;
3-то място - ТО Горна Оряховица;
4-то място - ТО Дряново;
5-о място - ТО Севлиево.
Индивидуално класиране за жени:
І място - Цветана Христова от ТО Велико Търново,
ІІ място - Теодора Обретенова от ТО Велико Търново,
ІІІ място - Маргарита Дабева от ТО Дряново.
Индивидуално класиране за мъже:
І място - Пенчо Василев от ТО Велико Търново,
ІІ място - Петко Ботев от ТО Габрово,
ІІІ място - Георги Аладжов от ТО Горна Оряховица.
Председателката на регионалната организация към Съюза на слепите в България за регион Габрово
Стефка Пенчева приветства победителите, участниците и придружителите за вложените старания и
умения в турнира и връчи наградите.
Отборите получиха почетна статуетка на боулинг спортист върху мраморна поставка с табелка и
надпис за вид състезание и степен на класиране, място и година на състезанието.
Окачен на лента с българския трикольор персонален медал с отпечатани върху позлатен диск,
обкръжен от релефен венец с лаврови клонки, боулинг топка, три боулинг кегли, надписи за вид,
място, година на състезанието и класиране на участника беше връчен на всеки от победителите в
призовата тройка.
Отборното награждаване се проведе в боулинг залата, а персоналното награждаване се състоя в
уютната обстановка на ресторант "Лебеда" в близост до МОЛ - Габрово, където домакините от
регионалната организация дадоха обяд в чест на състезанието и на победителите в него. С
приветствено изказване и похвали от председателката на регионалната организация бяха уважени
всички присъстващи на събитието. Медалите връчи Рени - служителка от рехабилитационния център
за незрящи в Габрово.
Ежегодният турнир по боулинг стана възможен благодарение на Регионалната организация - Габрово
към Съюза на слепите в България и съдействието на спортния център към МОЛ - Габрово.
Участието на представителния отбор от ТО - Велико Търново стана възможно благодарение на
Община Велико Търново, която осигури безплатен транспорт с микробус.
Годишно отчетно събрание
Като част от деловата работа на организацията на 26.05.2022 г. в голямата зала на Клуба на пенсионера
и инвалида в града се проведе годишното отчетно събрание на Териториална организация - Велико
Търново към Съюза на слепите в България за периода пролет 2021 - пролет 2022 година.
Събранието беше открито с встъпителни думи на председателя на териториалната организация Ненчо
Обретенов. Преди деловата работа с едноминутно мълчание беше отдадена почит към паметта на
починалите през изминалия период хора от организацията.
Доклади за състоянието на организацията, извършеното през изминалия период, финансов отчет и
план за бъдещите дейности прочете сътрудникът на организацията Теодора Обретенова. С единодушно
гласуване на присъстващите, без забележки и възражения, бяха приети всички доклади.
Почетни гости на събранието бяха председателят на Регионалната организация - Габрово Стефка

Пенчева, Десислава Маринова - сътрудник на РО - Габрово, директорът на Дирекция "Социално
подпомагане" за район Велико Търново Мая Пешева и социалният работник към същата ДСП Николинка Йорданова. Събранието протече при голям интерес и активност на участниците. Бяха
изложени и разисквани социално значими въпроси около проблеми с достъпността на градската среда,
банковото, информационно и пощенско обслужване за хора с увредено зрение, социалното и
енергийно подпомагане, правата им при пътуване и балнеолечение. Гостите, към които бяха поставени
запитванията, отговаряха с разяснения по всеки зададен въпрос.
След събранието на всички присъствали членове на организацията бяха раздадени пакети със закуска и
безалкохолна напитка.
Пенчо ВАСИЛЕВ

София

Първа изява от юбилейната 2022 година

Преди двадесет години любовта към музиката събра 10 незрящи жени от регионалната организация на
слепите в София. С голяма част от тях се познавахме от ученическите години, където добре беше
застъпен учебният предмет "Музика". Бързо успяхме да натрупаме репертоар, с който се явявахме на
много републикански фестивали извън системата на ССБ. Навсякъде сме били оценявани с различни
награди. Разбира се, най-ценната награда за нас бяха възторжените срещи с публиката.
Участвали сме в "Златен кестен" – Петрич, "Нежни чувства" – Пловдив, "Под липите златен прах се
рони" – Стара Загора, "С песните на Ари" – Хасково, три фестивала на ССБ в Сливен, Варна, и Горни
Лозен (Софийско), "Мара врачанка" – Враца, "Пей сърце" – Кюстендил, "Ех, любов, любов" – Обзор,
"От небето идва любовта" – село Чавдар, Софийско, "Листопад на спомените" – Варна, "Море и
спомени" – Варна, Фестивал на хората с увреждания – Перник.
Участвали сме няколко години във фестивалите на художествената самодейност между всички
читалища в София. Концертни изяви сме имали в Сандански, Дряново, Габрово и Варна. Четири пъти
сме били гости на телевизия "Скат", три гостувания имаме и в програма "Христо Ботев" на БНР. От
всички участия сме получавали грамоти, плакети, статуетки, златни и сребърни медали и дипломи.
Повод за написването на този материал ни даде последната изява в Чавдар, Софийско на 29 май 2022
година, където бяхме удостоени със специалната награда на кмета на селото.

Изказваме голяма благодарност на УС на ТО "Запад" и УС на РО София, които ни помогнаха за
осъществяването на тази изява.
Надяваме се тази година да ни поканят и на други подобни мероприятия.
Райна МИТИНА
художествен ръководител на ВГ "Люлин"

Варна

Излет по стъпките на историята
На 14 май 2022 г. група от 43 съюзни членове и техните придружители от регионалната организация
на слепите във Варна се отправиха на пътешествие до забележителностите на Шумен и Велики
Преслав.
С автобус и чудесно настроение в прохладно слънчево утро отпътувахме от Варна. Пристигнахме
бързо и удобно в Шумен на улицата с възрожденските къщи. Тук ни очакваше екскурзоводка с ярко
цветна капела, развяваща българското знаменце. Поведе ни по калдъръмените улици на
Възрожденския квартал, разкривайки чрез архитектурните следи историята на забележителни българи
от следосвобожденска България.
На улицата с възрожденски къщи спряхме в старо градско кафене. Това е била къщата на голямата
фамилия на санитарния лекар д-р Евтим Верби. Във вътрешното дворче със старинната чешма на
кафене "Верби" на масички сред чемшири и цветя ни предложиха кафе, приготвено на пясък, и
опитахме бяло сладко, сервирано с лъжица в чаша вода. Потопихме се в атмосферата на старите
шуменци.
В съседния двор влязохме и разгледахме къщата на Димитър Сребров, обзаведена като реплика на
стария градски интериор от възрожденските времена. Екскурзоводът ни изнесе интересна беседа за
някогашния бит и обичаите на българина, докоснахме с ръце обзавеждането и усетихме мириса на
отминалите времена. Сребровата къща е превърната и в място за забавления. На първия етаж е
разположено ретро фото, което разполага със 150 костюма. Посетителите с въображение си
представиха как ще изглеждат в ретро стил.
Продължихме с удоволствие по старата улица, потропвайки с бастуните, водени от любопитство и от
увлекателния разказ на екскурзоводката, без страх от неравния терен и стъпалата. Застанахме с почит
пред къщата с малкото вътрешно дворче на Добри Войников – учител и автор на учебници, музикант и
композитор, диригент и музикален критик, читалищен деец и редактор на вестник, драматург и
театрал. Узнахме, че домът на видния възрожденец е архитектурен паметник и е построен от самия
него през 1862 година.
Спряхме се пред къщата на шуменския търговец и кмет на българската община Димитраки
Хаджипанев, в която е живял водачът на Унгарската революция Лайош Кошут по време на изгнанието
си в Шумен.
С вълнение застанахме пред най-старата запазена шуменска къща от края на XVIII век, в която е
израснал апостолът от Априлското въстание Панайот Волов. Усещаше се, като че ли живописният
двор и зеленината на двувековния орех още пазят духа на възрожденското време. Чухме интересни
истории за буйните младежки години на героя.
Поседяхме и в двора на къщата на известния шуменски род Кърджиеви, заслушани в историята за
началото на музикалния живот в България и делото на Панчо Владигеров.
След споделения разказ за съдбата и делата на видните възрожденци бяхме впечатлени от
благотворителността на нашите предци и доброволното им отдаване на изграждането на
следосвобожденска България. Замислих се и за добротата и съпричастността на българите, помогнали
преди 100 години за създаването на първото дружество на българските слепи. Неволно се запитах срещат ли се в наше време такива добродетелни българи, или са само спомени от миналото!?
Напуснахме Шумен и продължихме пътуването към Велики Преслав. Заредени с настроение,
очаквахме срещата с паметниците на величието на средновековния Преслав. Пристигнахме пред
впечатляващата сграда на Археологическия музей, построена специално за съхранение на откритите
артефакти от крепостта, църквите и дворцовия комплекс на Преслав. На входа ни посрещна любезно
екскурзоводка от музея. Поведе групата в достъпната среда с разположената експозиция. С внимание

изслушахме разказа за историята на Велики Преслав като столица на Първата българска държава. Тя
обрисува какво съдържа експозицията в музея. Допуснаха ни в хранилището със златното преславско
съкровище. Тук, в тишината, сред изложените златни накити, в пълнота усетихме царското величие на
средновековна България.
Продължихме през горичка с достъпна пътека до Златната църква, останала като най-красивия символ
на християнството от времето на цар Симеон Велики. Времето беше чудесно за разходка сред
зеленината на свежия пролетен ден. Отпътувахме за Варна, по пътя изведнъж ни застигна силна буря с
пороен дъжд, но в автобуса беше приятно и уютно, така че в шеги и закачки се прибрахме, преживели
един чудесен излет сред природата по стъпките на историята.
Христо ШИПАНОВ
Снимки - Анита ДИМИТРОВА

Добрич

18 май - Международен ден на музеите

На поредната среща в "ХобиСклуб" гостува Ивелина Романова – специалист в Регионален исторически
музей - Добрич. Темата на разговора бе осемнадесетото издание на Европейската нощ на музеите в
града. Акцентът бе културно-историческото и природното наследство на Добруджа.
Увлекателната беседа на г-жа Романова разкри интересни и непознати факти за историята на родния
ни край. Пренесе ни хилядолетия назад. Това пробуди у нас усещането, че сме наследници на
най-старата цивилизация, най-старата протописменост, най-старото обработено злато и най-стария
праисторически некропол в света. Почувствахме се горди, че сме наследили такава висока култура.
Разказът продължи последователно във времето и достигна до днешни дни. Научихме най-важното как Негово величество експонатът преминава пътя от намирането до експозицията. Част от нас имахме
възможност да посетим музея в Нощта на музеите, където ни беше разказано за археологията на
Добруджа. Останахме удивени – как в една малка зала са представени толкова ценни и уникални
артефакти от историята на нашия край, датиращи от 5 300 - 5 250 г. преди Христа до ХІV век. Заедно с
увлекателния разказ на историчката на монитора бяха прожектирани снимки от посещението ни в
Историческия музей.
Всеки научи по нещо ново и любопитно за нашия бит и културните ни традиции. Върнахме се в
мислите си назад във времето и потърсихме корените си. Намерихме много сходства с миналото си.
В края на беседата се отвори интересна дискусия с много въпроси и компетентни отговори от страна
на гостенката. Активно участие взеха Иван Тодоров, Михаил Панчев, Марин Николов, Георги Милев,
Веско Михайлов, Димка Иванова, Тинка Христова, Десислава Стефанова и други.
Благодарихме с приятелски аплодисменти и обещания за нови срещи.
Иван ТОДОРОВ

Русе

"И аз мога!"

След двегодишно прекъсване поради пандемичната обстановка на 18 май 2022 година Териториалната
организация на слепите в Русе съвместно с ЦСРИЛЗУ - Русе проведе станалото традиция кулинарно
състезание "И аз мога!". В него взеха участие 13 съюзни членове и потребители на социалната услуга.
На мероприятието присъстваха гости от отдел "Социални дейности" на Община Русе, от Дирекция
"Социално подпомагане", а също така и от сродни организации.
Беше излъчено тричленно жури от сродните организации.
Нашите хора бяха приготвили различни ястия - пити, баници, торти, кифлички, мъфини, курабии и
други нетрадиционни специалитети.
С титлата "Майстор-готвач" журито удостои Светлана Велева за ястието "Паниран зелен фасул". За
кулинарно изкушение беше наградена бисквитената торта на Веселина Бангеева, а ястието "Булгур с
коприва и зеленчуци" на Снежанка Петкова бе наградено за кулинарна атракция.
Наградените участници получиха грамоти и предметни награди, а останалите - грамоти за добро
представяне и утешителни награди. Всички участници получиха подаръци от дарители.

Разлог

Надминати очаквания

От избора си като председател на ТО - Разлог през 2018 г. г-н Сковарданов ежегодно радва хората с
хранителни пакети.
В навечерието на най-светлия християнски празник Великден хората от ТО - Разлог получиха отново
хранителни пакети. Сравнявайки съдържанието и обема им от миналите години, те бяха в пъти повече.
Всичко това се случва в условията на икономическа криза!
Този резултат е постигнат благодарение на всеотдайната и сърцата работа на председателя г-н
Сковарданов, който осигури и достави по домовете на съюзните членове Великденските помощи,
както и на протегнатата ръка на местния и регионален бизнес като:
- "Банско ФУУД" ЕООД – ориз, захар, брашно, макарони по 60 бр.;
- ССБ – олио 60 бутилки, закупени от бюджета на организацията;
- Община Разлог – козунаци, олио по 60 бр.;
- "Ненчо Гръчки" – козунаци 60 бр.;
- "Мадант" ЕООД – сирене, кашкавал, извара, топено сирене по 60 бр.;
- "Катя Грънчарова" – олио, грах кутии, суха паста по 58 бр.;
- "Иван Геров" – зехтин 60 бр. по 3 литра.

Остойностено в левове, един хранителен пакет се равнява на 75 лв. или помощта в натура е на
стойност общо 4 500 лева.
Освен пакетите всеки един член на организацията получи и парична помощ в размер на 30 лв. или
общо паричната помощ възлиза на 1 800 лева.
Незрящите от ТО - Разлог бяха подпомогнати, финансово и в натура, с общо 6 300 лева.
От името на членовете на ТО - Разлог и лично от мое име благодаря за оказаната ни подкрепа от
горепосочените фирми и институции!

Борислав ЛАЗАРОВ

Петрич

Юбилей

На 30 април 2022 г. в ТО - Петрич отбелязаха 70-годишния юбилей на председателката Карамфила
Янкулова, който не се състоя на рождената й дата поради пандемията и ограничителните мерки.
Въпреки почивния ден, всички институции в града и приятели от сродни неправителствени
организации се включиха в милото тържество.
Юбилярката получи поздравления лично от кмета на град Петрич г-н Бръчков, който няколкократно
подчерта в изказването си, че г-жа Янкулова и организацията на слепите са гордост за града, от
зам.-кмета по хуманитарни дейности в общината Нина Попова и от експерта по социални дейности г-н
Коларов. Рожденицата получи много цветя, подаръци и ваучери за 300 лева.

От името на ССБ й бе връчено най-високото отличие – статуетка "Хуманитатис кауза", от председателя
на РО - Благоевград Борислав Лазаров.
Поздравления и множества подаръци нашата Карамфила получи и от незрящите приятели от ТО на
слепите от град Струмица, Северна Македония.
Председателят на съсъдбениците ни от Струмица Горан Мичев си беше довел своя оркестър, за да
уважи юбилярката. Поетесата Катя Кирянова подари книги на всички присъстващи, а на Карамфила
Янкулова специално стихотворение.
Председателите на различни клубове и НПО в града също поздравиха юбилярката и изтъкнаха нейния
принос за хората с увреждания в града.
Местната телевизия "БАЦ" направи специално юбилейно предаване.
Тържеството продължи с богата трапеза, огромна торта, мелнишко вино, смях, веселие и македонски
ритми.
Борислав ЛАЗАРОВ

НАШИЯТ БРАЙЛ Продължавайте да четете!

За огромна моя радост тази година на 30 май в София след двугодишно прекъсване поради пандемията
прекрасната традиция на конкурсите по брайлова грамотност се възобнови.
Този път надпреварата премина в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" и бе
организирана от Читалището, ЦСРИ "Светлина" и Център за подкрепа на социалната интеграция –
Приоритети. Конкурсът бе финансиран от Националното читалище на слепите.
Тази година в него взеха участие 7 незрящи – трима възрастни и четири деца от УДНЗ "Луи Брайл".
Надпреварата по брайлова грамотност премина в 3 модула – бързо и правилно четене, правилно писане
и изключително интересното художествено четене на брайл.
Както обикновено, класирането в първите два модула се извърши на база общите резултати от бързина
и правилност на прочитане на кратък текст и вярно написване на още по-кратък диктуван отрязък от
литературна творба.
Участниците в тази част от конкурса се справиха много добре със задачата, като решението на журито
бе класирането да се извърши поотделно за двете възрастови групи. Журито бе в състав – Петър
Стайков, който извън всичките си професионални експертизи е и дългогодишен опитен брайлист,
Румяна Димитрова – преподавател по брайлово ограмотяване в ЦСРИ "Светлина" и Марина Петкова –
редактор в списание "Зари".
В края класирането се оформи по следния начин: в групата на възрастните участници първото място за
поредна година спечели Илкай Осман, доскорошна възпитаничка на училището за деца с нарушено
зрение в София, а понастоящем вече студентка в специалността "Тюркология" в СУ "Свети Климент
Охридски". Второто място съвсем заслужено завоюва Хари Хараламбов, също дългогодишен и много
опитен брайлист. С немного голямо изоставане от първите двама третото място зае Павлин Митев.
Учениците също се бяха постарали да не изостават твърде от по-възрастните брайлисти, но все пак те
все още имат време да добиват опит в четенето и особено в правилното писане, а това, както знаем,
става с повече отделено внимание на брайла.
Класирането при тях се оформи така: първото място спечели малкият Теодор Тодоров, вторите места
журито подели между Мария Тодорова и Росица Соколова, а третото място остана за Симеон Руевски
– едно много жизнено и упорито хлапе, спечелило всеобщите симпатии.

Изключително интересна бе следващата част от конкурса, която се проведе в Столична библиотека и
участниците там бяха оценявани от професионалисти в художественото слово.
Бих казала, че художественото четене на по-дълъг отрязък от текст е вече висш пилотаж в брайловото
четене и взелите участие в тази част от конкурса брайлисти го потвърдиха на сто процента.
Тук нямаше изискване за скорост на четене, а всеки от четящите смелчаци изтегли като в томбола своя
текст, който предстоеше да прочете и изиграе артистично и който за всеки участник бе различен –
различни автори и различни творби.
Тази форма на брайлово четене бе възстановена от Читалището преди 4 години и е може би
най-интересната част от подобни конкурси.
Текстовете бяха в обем от около три брайлови страници, а журито бе в състав: председател – актьорът
Здравко Димитров, познат на любителите на аудио-книгите със стотиците прочетени от него
произведения и говорещи списания. Членове на журито бяха Оля Стоянова – журналист и редактор в
БНР, а освен това и драматург, поет и много творческа личност и Керанка Милушева – някогашен
артист-хорист в професионалния хор на слепите към ССБ, а понастоящем член на читалищното
ръководство и коректор на брайл.
С подбора на текстовете се бе ангажирала Ваня Димитрова – един от младите членове на
настоятелството на Националното читалище и "настървен" брайлов ползвател, отскоро и коректор на
брайл, която бе и водеща на тази конкурсна част.
Съставът на участниците отчасти се припокриваше с този от първите два модула, като към тримата
класирани се присъединиха още няколко брайлисти.
И така - първата поканена участничка бе Илкай Осман, която изигра брилянтно откъс от разказа на
Иван Вазов "Една българка".
Втори бе Кристиян Григоров, който се въплъти в ролята на бай Ганьо на гости у Иречек.
След тях различни герои от различни времена, епохи и дори реалности представиха Хари Хараламбов
– откъс от разказа "Спасова могила" на Елин Пелин, Сейди Юруков – откъс от "Фелдшерът" на
Чудомир, Павлин Митев – откъс от "Физика на тъгата" на Георги Господинов, Стоян Стоянов –
приказен откъс от "Пук" на Валери Петров и Ивайло Величков, който изигра диалога на малкия принц
и лисицата от "Малкият принц" на Екзюпери.
Първенството и тук бе за Илкай Осман, която обаче го подели с Хари Хараламбов. Те бяха следвани от
Сейди Юруков, който се класира втори, и Кристиан Григоров, спечелил трета награда.
В края имаше гласуване и за наградата на публиката, където право на глас имаха и самите участници, с
условието да гласуват за друг участник, а не за себе си.
Тук фаворитът отново беше Илкай.
За финал, като пряк участник в провеждането на конкурса и част от публиката на третия му раздел, бих
искала да изразя удовлетворението си от нивото на брайлистите и особено благодарността си за
доставеното удоволствие.
Адмирации към организаторите, участниците и водещата на артистичния модул, която със своя
ентусиазъм и личния си чар спечели симпатиите на публиката и допълни удоволствието от
преживяването.
И съвсем накрая ми се иска отново да призова незрящите хора да ползват брайловото писмо и да се
стараят да четат и пишат повече и по-активно.
Брайловата грамотност е ключът към вашето личностно израстване и самоутвърждаване, скъпи мои!
Помнете това!
Марина ПЕТКОВА

НОВИНИ ОТ ЧИТАЛИЩЕ "ЛУИ БРАЙЛ 1928" Театър на тъмно

На 11 май в залата на театър "Алма алтер" към софийския университет "Свети Климент Охридски"
беше представена пиесата "Втората дупка на шинела" по сценарий на незрящия творец Иван Янев. На
сцената зрящи и незрящи актьори играеха в пълен мрак. Това беше изключително изживяване и за
публиката в препълнената зала. Събитието стана възможно благодарение на проект на Читалището,
финансиран от Национален фонд „Култура” към Министерството на културата, с чудесното
партньорство на театър "Алма алтер". Всичко останало е усилен труд на актьорския състав под
ръководството на режисьора.
Незрящите актьори преминаха предварителна подготовка, за което получиха специален сертификат.
Представлението ще се играе всеки месец до края на годината. За точните дати можете да намерите
информация на сайта на читалището.
Йордан МЛАДЕНОВ

Велопредизвикателство

Потеглихме в 10 часа и 30 минути на 15 май. След щателна проверка на четирите тандема, предвидени
да участват в похода, Дженко Тончев поведе колоната със своя сервизен автомобил. Накрая на
колоната се движеше колата на Читалището. В нея седяха трима резервни незрящи велосипедисти и
един водач. Поехме по Северната тангента от околовръстния път на София. Въпреки неделния ден,
движението по пътя се оказа доста интензивно. Ескортирани от двата автомобила и имайки опитни и
тренирани водачи пред себе си, ние се чувствахме в безопасност и можехме спокойно да се
наслаждаваме на пътешествието. Този път имахме 7 незрящи участници, някои от които за пръв път се
включваха в подобен поход. Нашите водачи Янка, Катрин, Венци, Олег и Краси дойдоха да прекарат
един ден с нас, въпреки че четиримата от тях никога не бяха контактували със слепи хора. Още по
време на първия участък от прехода до Костинброд ние се сработихме чудесно и първата смяна
можеше да бъде направена. По локалния път към село Петърч караха новодошлите незрящи
велосипедисти. Сред тях беше учителката по английски език в училище "Луи Брайл" Савка Кацарска.
Всички участници се справяха чудесно и към края на похода желаещите да карат бяха повече от
тандемите.
Маршрутът този път беше до село Безден и по-точно до едно от най-прекрасните места, само на 30
километра от София. Пресякохме селото и се озовахме край един язовир с кристално чиста вода. Само
на 300 метра от него извира река Блато, пълни язовира, пресича Петърч, Костинброд и село Мрамор, за
да се влее в Искър. След кратък обяд в ресторантчето до водоема, ние се отправихме към извора на
реката. Това е изключително живописно място, потънало в зеленина, огласяно от бълбукането на
водата, песента на птичките и предпазливото крякане на жабите. Нито един от нашите водачи не беше
идвал тук. Те бяха опитни колоездачи, карали на много места в страната и чужбина. Участвали са в
поход от изворите на река Елба до Дрезден, но не бяха идвали в село Безден.
По обратния път колоната малко се разкъса. Изпреварвахме се, пробвахме силите си и се
наслаждавахме на пътешествието. Преди да стъпим на Северната тангента, всички се събрахме в
стройна колона и така в пълен ред влязохме в района на предприятие "Успех". На раздяла се снимахме
и се уговорихме за нови походи по нови маршрути. Само три седмици по-късно Олег, един от нашите
водачи, ни покани на обиколка на Беласица. Това е двудневно пътуване с дължина 200 километра на
територията на България, Македония и Гърция. Павлин Митев не се поколеба да се включи в това
приключение.

За пореден път се убеждавам, че обществото сега е по-отворено към нас, отколкото ние към него. Защо
да не поканим зрящи хора да играят заедно с нас игрите, които играят само слепи – голбал и
шоудаун!? Големият ми син, след като видя по телевизията в "България търси таланти" как Иван Янев
и Николай Живков играят шоудаун, каза: "С удоволствие бих играл тази игра". Ето защо нека заедно
да спортуваме, заедно да се забавляваме и като последствие от всичко това – заедно да работим.
Йордан МЛАДЕНОВ

Докосни и почувствай Съединените щати

На 26 май в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" имаше презентация по повод
приключването на проект към посолството на САЩ в България. Неговото изпълнение предвиждаше
отпечатването на брайл на 21 заглавия книги от класическата и съвременна американска литература.
Три от книгите са адаптирани издания за изучаващите английски език. Подробна информация за
публикуваните произведения с анотация към всяко едно от тях можете да прочетете в бюлетина на
читалището. За отбелязване е фактът, че една от книгите - "Кратка история на Америка" от Алън
Акселрот, съдържа релефни илюстрации. Веднага след корицата на първия том незрящите читатели
могат да пипнат карта на Съединените щати. По-нататък илюстрациите са на, както следва – викингски
кораб от Х век, достигнал американския континент още през 986 година, традиционна индианска
къща, направена от листа, кораба "Санта Мария", на който е плавал Христофор Колумб, портрет на
Джордж Вашингтон - първия американски президент, портрет на Абрахам Линкълн, първия автомобил
"Форд", произведен през 1908 г., самолетоносач от Втората световна война, космически кораб "Аполо"
и Кулите-близнаци.

Присъстващите на презентацията имаха възможността да пипнат десет триизмерни модела на
забележителни обекти в САЩ. Пред всеки един от моделите имаше поставен брайлов надпис с
информация за него. Най-напред в експозицията посетителите можеха да пипнат Статуята на
свободата, а след това макети на Манхатън, Емпайър стейт билдинг, Белия дом, космическата совалка
"Дискавъри", марсохода "Кюриосити", "Боинг 747", "Джамбоу джет" и два типично американски
автомобила от 1970 и 2015 година.
Присъстващите можаха да вкусят, помиришат и докоснат Америка. Какво имам предвид? Съпругата на
председателя на читалището Анелия Младенова беше приготвила хляб, какъвто хората в южните щати
са яли през деветнадесети век. Приготвена беше също така и торта, популярна по същото време под
името "Типси кейк". През 1878 година в САЩ се появява и първият дезодорант под формата на
ароматен крем. Той също беше приготвен по тогавашната рецепта и всеки можеше да го помирише и
дори да се парфюмира с него. В презентацията бяха включени звуци от Ню Йорк през 1911 година,
илюстриращи акостирането на кораб и градската суматоха, в която попадат пристигащите емигранти.
Чуват се глъчка, тропот на коне, звън на трамвай и корабни сирени. От звуковите картини
впечатляваща беше и картината на последния старт на совалката "Дискавъри". Тя е летяла 39 пъти в
космоса и е най-дълго използваният космически апарат.
За съжаление не можахме да предложим на нашите гости калифорнийско вино и трябваше да го
заменим с негово подобие от слънчева Тракия. Същата презентация ще бъде направена в Центъра за
социална рехабилитация и интеграция "Светлина" в София, училище "Луи Брайл" и Националния
рехабилитационен център в Пловдив.
Йордан МЛАДЕНОВ

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ Ина Пеева: "Вярвам, че когато общите усилия са обединени, може да се
постигне много повече"

Аз съм Ина Пеева и вече съм на цели 37 години. По професия съм рехабилитатор и йога инструктор,
по душа съм бял лебед, открил истинска наслада от живота.
И както може би се досещате, щом четете това мое представяне тук, аз притежавам изключително ясно
орлово зрение, шампион съм по спортна стрелба, а в свободното си време играя на дартс и шия
гоблени. В реалността, която живея, виждам малко и усещам много!
Когато бях тийнейджър, започнах да изпитвам трудност при слизане по стълби, игра на топка,
придвижване на тъмно. Беше ми странно, защото се справях с всички дейности, но знаех, че нещо не е
наред с очите ми. След най-различни диагнози ми поставиха тази, която ми пасна и си е с мен досега –

пигментна дегенерация на ретината. Казаха ми, че била наследствена и много старателно прегледахме
живата и неживата рода, оказа се, че няма никой с каквито и да е било зрителни дефицити и от радост,
че съм единствена в рода си, три нощи не спах.
Имах нормален и пълноценен живот, израствайки сред приятели и любовта на семейството ми.
Братовчед ми беше студент по медицина и обожавах да гледам с него коремни операции, и си мечтаех
да стана лекар. Той стана коремен хирург, а аз не сбъднах мечтата си. Знаех, че зрението ми ще се
влошава и се записах да уча лечебен масаж в Медицинския колеж. В първата година там започнаха да
ми се размазват буквите и преустанових четенето. Беше шок за мен да започна да си служа с диктофон
и да ползвам някакви досадни компютърни гласове, но фактите бяха налице и си казах - "Продължавам
напред". След това завърших социална педагогика, а после и магистратура „Медицинска
рехабилитация при заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система”. Успоредно с това
и работех като масажист.
Зрението ми бавно се влошаваше и въпреки трудностите, които ставаха все повече, намирах смисъл да
продължа. Натрупах голяма купчина дипломи и студентски книжки, изплаках много сълзи от гняв към
съдбата и себе си. Исках да виждам и, казано честно, стигнах до пълно изтощение. В стремежа си да
върна зрението си пробвах всичко, традиционно и нетрадиционно, борих се със зъби и нокти.
Като резултат не възстанових зрението си, но намерих пътя към себе си. Пътувах дълго и още пътувам
към същината на човешкия ми живот.
Отричайки себе си, си създавах редица психо-соматични неразположения като гастрити, колити,
невралгии, схващания, които ме направиха в пъти по-добър познавач на човешкото тяло и
благодарение на това станах и по-добър терапевт.
Сега съм щастлива, че животът ме заведе точно тук, където съм сега. Обожавам това, което правя, и не
чувствам, че работя. От 2005 г. работя като масажист, а от вече 10 години го правя самостоятелно.
Стигнах до етап, в който да работя по-малко и да изкарвам повече. Избирам клиентите си и така
услугата има по-голяма стойност и за двете страни.
Преди шест години реализирах мечтата си да бъда йога инструктор. Преди това, честно казано, не
вярвах, че това е възможно със слабото ми зрение. Един ден мой приятел йога инструктор ме помоли
да го замествам в часа му по йога, понеже спешно му се наложи да отсъства. Страхувах се, но поех
предизвикателството и застанах пред хората в залата, и, ей така, просто им показах моята лична
домашна практика. Толкова ми хареса, че това се превърна в моя голяма любов. Днес водя регулярни
часове по йога за здрав и изправен гръб. В тях съчетавам кинезитерапия и йога и така създадох мой
собствен продукт, който няма аналог. Това, че не виждам точните движения на хората в залата, не ме
прави по-малко добра като инструктор. Аз усещам тяхната обща вибрация и така адаптирам
практиката си. Като резултат получавам много усмивки, хората споделят, че, дори и да са били
апатични, гневни или пък тъжни, след часа са спокойни, с настроение и без болки в тялото. И в тази
моя професия, давайки, получавам много и както споменах и по-горе - не чувствам, че работя.
Обожавам да създавам и водя медитации. За мен това е магия, в която мога да потопя всеки, който иска
да разбере повече за себе си и да рестартира ума си.
Може да чуете част от моите медитации в канала ми в youtube.
От близо година имам ежеседмично присъствие в социалните мрежи, като там също обичам да
изразявам себе си чрез писане на текстове, снимки и видеа. Сега заедно с друга йога инструкторка –
Яна, създаваме сайт и реализираме идеята си за онлайн йога студио за йога и кинезитерапия.
Може би се питате как всичко това е възможно да се случи с пониженото ми зрение? Аз също не знам
как, но е възможно. Винаги съм намирала начин да правя нещата, които обичам, и не бих казала, че ми
е лесно. Просто, когато правиш това, за което си дошъл тук на земята, като на магия се появяват
точните хора, събития, обстоятелства, които ми помагат. Например за постовете си какво правя - като
съм на хубави места ме снимат и аз пращам набор от снимки на момиче, на което плащам. После
пращам текстове и тя ми ги качва в мрежите и заедно подбираме снимка, като тя ми я описва. Когато
заставам пред камера, ми е нужно да знам къде е точно тя и някак, без да виждам, гледам там, в
правилната посока, и се получава.

Смела съм и обичам да поемам рискове и не, че не се страхувам, не, че нямам своите слаби моменти,
но сякаш в мен има един двигател, някакъв мотор, който винаги ме движи напред.
Това, което ме мотивира и кара да се развивам и занапред, е, че правя неща, които ми носят истинско
удовлетворение. Чувствам се значима, можеща и полезна на себе си и другите. Когато правиш нещата,
които те вдъхновяват, имаш повече сили да се справяш с трудностите.
Посетила съм много очни специалисти в България, в Турция, Русия и Индия. Ако събера мненията на
всички, се получава едно голямо съжаление към мен за случващото се и тук-там някаква надежда.
Засега при мен генетична увреда не е установена след търсене на такава чрез генетично изследване в
лаборатории във Финландия и България.
Много се радвам, че има организация като "Ретина България", от която научавам толкова много за
развитието на науката и медицината при редките очни заболявания.
Другото, което е от голяма полза, е, че ми дава възможност да се срещна и с други хора като мен,
макар и онлайн. Вярвам, че, когато общите усилия са обединени, може да се постигне много повече.
Възхищавам се на Петя Стратиева и на нейния екип за всичко, което правят за нас. Благодаря от сърце!

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

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ Подпомагане на трудовата заетост за зрително затруднени по датски

Иван КАРАСТОЯНОВ

На 20 май 2022 г. се състоя поредната електронна среща на Мрежата на слабозрящите (МС) към
Европейския съюз на слепите. През настоящата година подобно събиране се провежда редовно веднъж
месечно. Домакини и водещи на майския разговор бяха двама представители на Датската асоциация на
слепите и слабовиждащите (ДАСС) - Йеспър Фраенкъл, главен обучител, чието име може да се
произнася също и Джеспър, и Хела Райли, регионален консултант и социален работник с над
двайсетгодишен опит, и двамата със слабо зрение. Те бяха обявили предварително със съобщение в
електронния списък на МС, че ще говорят за провежданата от тяхната организация работилница по
трудова заетост за зрително затруднени. Началото на срещата бе в 11:00 ч. българско време. Обичайно
за този род събирания, обсъждането започна няколко минути по-късно поради изчакване включването
на участници, срещнали едно или друго затруднение със свързването чрез приложението "Зуум". По
неписано правило кратката отсрочка бе оползотворена от вече присъстващите за споделяне на
метеорологичните условия в съответната държава и други любопитни неща. Петъчният предиобед в
София бе слънчев и топъл, както и в някои от другите представени страни като Естония, Литва,
Нидерландия, Словения и Чехия. Този път групата бе значително по-малобройна спрямо предишни
събирания. Осезаемо бе отсъствието на участници от Ирландия, Исландия, Испания, Италия и Швеция.
Двамата датчани се спряха на кратко и стегнато изложение, водени от желанието да предоставят
повече време за въпроси и отговори. След бързо представяне пръв започна Йеспър, който ни запозна с
обичайната програма за провеждане на работилницата по трудова заетост, нейните цели и методи, а
Хела допълваше картината с факти. Той призна, че идеята за тридневното събитие с начало в
четвъртък следобед и край в неделя по обяд е заимствана от Норвегия преди около 15 години и
приспособена към някои особености на датските властови учреждения, законодателство и пазар на
труда. До този миг работилницата е организирана шест пъти, но е проведена само в четири от тях
поради трудности покрай масовите затваряния, свързани с пандемията. Събитието събира незрящи и
слабовиждащи, желаещи да се реализират на пазара на труда, като си намерят работа или необходимо
обучение. То е насочено също към онези, които желаят да запазят заетостта си след скорошна частична
или пълна загуба на зрение или искат да сменят работното си място. Подходящо е също за хора с
увредено зрение, проучващи възможностите за започване на собствен бизнес и други форми на
самонаетост или търсещи начини за стажуване и доброволчество. Работилницата има за цел да
предостави най-вече психологическа и чисто практическа подкрепа, водеща до повече яснота и
увереност на участниците в собствените им умения, а не непременно да осигури непосредствена
трудова заетост. С оглед на това желаещите да се включат в събирането се записват предварително и
биват настанени в хотела с конферентен център на ДАСС. На зададен по-късно въпрос как набират
участници Хела сподели, че публикуват съобщение в обичайните за организацията им информационни

канали и че разпращат покана до всички близо сто бюра по труда в Дания, а работещите в тях
служители насочвали регистрирани потребители с увредено зрение. По този начин успявали да стигнат
и до нови хора, които, по една или друга причина, не членували в структурите на ДАСС. Броят на
желаещите да се включат в работилницата е ограничен до двайсет души, разделяни по-късно на четири
равни групи. Ключова роля в нея играят доброволците, които са зрително затруднени хора с богат опит
на пазара на труда, преминали допълнително обучение в ДАСС за ползване на някои методи и
положителни подходи в общуването с другите. В събитието се включват осем доброволци, по двама
към всяка подгрупа от петима участници. Когато прибавим Йеспър и Хела, домакини и ръководители
на обучението, общият брой достига трийсет души.

Съвсем предвидимо, именно те са двамата, които пристигат първи в четвъртък и се заемат с
посрещането на участниците. За тази цел е предвиден отрязък от два часа в късния следобед. После на
среща във фоайето на хотела в рамките на петнайсет минути Йеспър и Хела поставят неофициално
начало на работилницата и отвеждат групата на вечеря в ресторанта. Следва кратка опознавателна
разходка до конферентния център, където се състои официалното откриване на събитието. По примера
на двамата си домакини всички се представят последователно, споделяйки с останалите своето име,
възраст, месторождение, зрително и трудово състояние и лични очаквания, разказвайки накрая кратък
анекдот за личността си, будещ усмивки у околните.
Петъчният ден започва рано, още в седем часа, с групово физическо упражнение по избор – разходка,
тичане или плуване, последвано от закуска и петнайсетминутна среща за разясняване на програмата за
деня и утринна песен за събуждане и добро настроение. Времето до обяд преминава в две презентации
от Йеспър и Хела, на които той говори за важността на силната автобиография и създаването на личен
професионален профил, а тя запознава участниците с различни особености на общественото
подпомагане при трайно увреждане и търсене на работа. Предвидено е и кратко прекъсване за
освежаващи напитки. Обядът в ресторанта е последван от други три изложения от водещите, касаещи
подготовката за интервю за работа, въвеждане в тъй наречената карта на ума (майндмап) и личния
план за действие, както и в извършваните от Националния център за незрящи и слабовиждащи в Дания
дейности за подпомагане на трудовата заетост на зрително затруднените. Следобедното прекъсване за
ободряващи напитки е последвано от представянето на успешно реализирал се служител на ДАСС,
който, разказвайки за преодолените трудности и провали, служи като вдъхновение и пример за

подражание. В късния следобед на участниците се отпуска час свободно време преди вечерята, което
те да използват за опознаване и сприятеляване, докато Йеспър и Хела посрещат осмината доброволци,
споделят с тях впечатленията си от групата и ги разпределят по двойки. Времето след вечеря е
заделено за тъй наречените бързи срещи (спийддейтинг), когато всеки доброволец се представя кратко
пред всички участници, извършва се разделяне на групата на четири и се провеждат отделни
двайсетминутни срещи на двойките доброволци - първо с тяхната и после с другите три групи.
Съботният ден също започва с групово физическо занимание по избор, закуска и кратък разбор на
програмата за деня, последван от песен за разбуждане и настроение. За разлика от предимно
въвеждащия петък в събота се подхваща същинската работа. Първото занимание по групи обхваща
времето до обяд. На него участниците се опознават много по-добре и разкриват очакванията си. Преди
и след прекъсването за обяд са предвидени кратки отрязъци от време, които те да оползотворят в
общуване с другите, докато доброволците обсъждат с Хела и Йеспър затрудненията на своите
повереници и набелязват подходи за преодоляването им. Следобедът преминава във второто
занимание по групи с работа за определяне на лични цели и необходимите стъпки за постигането им.
Времето преди и след вечеря отново е освободено за насърчаване на участниците към изплитане на
собствената им мрежа от запознанства, докато доброволците и двамата домакини обсъждат
постигнатия напредък на групово и личностно ниво.
Неделната утрин започва по същия начин като предходните две и преминава в третото и последно
занимание по групи. На него всеки участник се сдобива с лична карта на ума и план за действие, а в
края му бива насрочена среща чрез „Зуум” в рамките на до два месеца с двамата доброволци и другите
четирима участници, на която всеки да сподели напредъка си и да получи допълнителни насоки и
насърчения. Подобна среща от разстояние може да бъде провеждана многократно след това, но без
съдействието на помощниците. Работилницата завършва със съвместна обратна връзка от
доброволците и оценка от домакините за цялата група и обяд.
В осъществените до този май четири такива обучителни срещи са взели участие общо петдесет и трима
зрително затруднени датчани на средна възраст четиридесет и две години и половина. Сред тях е
имало учещи и преподаватели, инженери, масажисти и много други участници с различни по тип и
степен зрителни увреждания и предишен трудов опит. Предвид изключителната важност на
доброволците, те биват подбирани така, че да разбират добре себе си, своите лични ограничения и
рамките на изпълняваната от тях роля. Фокусът на общуването им с участниците не бива да бъде
съсредоточен върху проблемите или областите, в които те срещат затруднения, а се цели ползването на
повече от нещата, които им вършат работа, отказването от това, което не сработва, и създаването на
усещане за успех у всеки присъстващ. Основни приоритети на работилницата са равенството,
уважението, отдадеността, положителното отношение, честността и откритостта, а същността на
провеждането й е в предоставянето на подходяща помощ за самопомощ.
В заключение и като отговор на няколко зададени въпроса Йеспър и Хела дебело подчертаха, че
изпращането по електронна поща на потенциален работодател на дори най-силната автобиография
вече е крайно недостатъчно за получаването на покана за интервю и последващо назначаване на
работа. Според техните наблюдения и мнението на редица други специалисти много по-голяма тежест
и по-силно влияние при предварителния подбор на кадри оказвало яркото присъствие в интернет под
формата на добър профил в професионалната мрежа "Линкедин", собствен "Ютюб" канал, подкаст или
блог. Благодарение на това специалистите по човешки ресурси имали възможност предварително и
значително по-добре да се запознаят с кандидата за работа и отличителни черти на неговия характер.
Ето защо няколко младежки групи на зрително затруднени в Дания организирали електронни срещи
чрез едно или друго приложение, по време на които споделяли опит и препоръки помежду си. Йеспър
и Хела се радвали на това явление и се стараели да го подпомагат с каквото могат, защото осъзнавали
ползите от него, но те самите нямали възможност да действат лично в тази насока поради
извънредната си натовареност. По моя молба двамата разясниха и начина на ползване на картата на
ума – един извънредно визуален метод, на който е посветена цяла книга – за нуждите на тяхната
работилница по трудова заетост. Очаквано се оказа, че техниката е приспособена и нейното
приложение съвсем умишлено е оставено за последния ден на обучителното събиране, когато
участниците вече се познават един друг сравнително добре. В рамките на своята група всеки от тях
получава от околните по една отличителна черта на характера, а сборът от тези няколко определения

са неговата карта и работен списък, които му служат като основа за подсилване на автобиографията и
личния професионален профил.
Поради почти неусетното изтичане на предварително определеното време от час и половина, накрая
пристъпихме към обичайните благодарности, доброжелания и подкани за срещата през вече настоящия
месец юни, за която, по стечение на обстоятелствата, още не са избрани тема и дата на провеждане.

