**СЪОБЩЕНИЕ XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква първото
заседание на XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ на 18.IV от 15.00 часа, 19 и
20.IV.2011 год.в Рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани.
Заседанието да протече при следния
Дневен ред:
1. Избор на ръководство и помощни органи на XVI-то общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ през периода 01.VII.2006-31.III.2011 год.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2010 год.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.VII.2006-31.III.2011 год.
6. Избор на председател на ССБ и председател на КС на ССБ.
7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ 01.I.2010-31.XII.2010 год.
8. Избор на членове на Управителния съвет и Контролният съвет на ССБ.
9. Обсъждане изменения и допълнения в Устава на ССБ.
10. Приемане бюджета на Съюза на слепите в България за 2011 год.
11. Приемане програма за дейността на ССБ през периода 2011-2016 год.
12. Актуализация на вътрешно-съюзни нормативни документи.
13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.

*90 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ Стопанската дейност на ССБ

Деветдесетте години организирано движение на слепите в България са и 90 години на тяхната борба за
правото им със собствен труд да изкарват прехраната си. Още при своето зараждане Дружеството на
българските слепи, което се инициира от тогавашния най-образован слой от тази социална група,
вижда своето призвание в създаването на организация, която да съдейства на незрящите да намерят
своето достойно място в обществото и която да съдейства на обществото да разбере и повярва в
техните трудови възможности.
Най-добре тези цели могат да се видят в основните задачи, които си поставя Дружеството за
покровителстване на слепите в България, което се създава по инициатива на настоятелството на
Дружеството на българските слепи и което при своето учредяване приема изцяло уставните цели на
ДБС. Според замисъла на неговите основатели предназначението на Дружеството за покровителстване
е:
"1. Да съдейства на подготвените вече за самостоятелен труд слепи, като:
а) им урежда работилници;
б) грижи се за доставка на сурови материали по костуеми цени и разпродажба на изработките им;
в) поощрява и подпомага частично работещите слепи чрез набавяне на инструменти, материали и
полага грижи за разпродажба изработките им в специален дружествен магазин;
г) настанява на работа слепи във всички държавни и частни производства, където те могат да бъдат
полезни с подготовката си;
д) за просвещаване на слепите и осъзнаването им като трудещи се лица, посредством създаване на
библиотека, курсове за неграмотни, списания на български и абониране за чужди списания;
е) привикване чрез нагледна пропаганда на обществото да посреща с доверие трудещия се сляп
гражданин.
2. Да се грижи за привикване към самостоятелен труд на онези слепи, които поради преминала възраст

или късно ослепяване не могат да бъдат ученици в институти за деца, като открива подготвителни
учебни работилници.
3. Да пропагандира всред обществото идеята, че слепите могат да изкарват прехраната си чрез
приложение на своя труд, в резултат на което родителите да не се срамят от слепите си деца и ги
укриват, а ги изпращат в учебните заведения.
4. Да се застъпва пред държавата за откриване на достатъчно и добре уредени институти за слепи деца
и учебни работилници за възрастни.
5. Да се застъпва, щото по законодателен ред за слепите да се създадат известни привилегии, които
биха много улеснили приложението на труда им при конкуренцията с виждащите работници и биха
обезпечили съществуването им като равноправни граждани.”
Тези цели са формулирани и огласени в далечната 1922 г., но независимо от леко архаичния им език те
спокойно и практически без редакция биха могли да се впишат в съвременния устав на Съюза на
слепите в България.
Без да изключват необходимостта от това, което днес наричаме "социално подпомагане", създателите
на Съюза на слепите извеждат като своя първостепенна задача създаването на такива възможности за
незрящите, които да им осигуряват не само нормално препитание, а и възможности за заемане на едно
достойно място в обществото, в което те живеят.
В този смисъл деветдесетгодишната история на Съюза на слепите може да се разглежда и като
деветдесетгодишната история на неговата стопанска дейност. Да, тази дейност понякога се е
ограничавала до създаването на "Професионален оркестър", чрез който няколко незрящи музиканти да
могат да изкарват прехраната си, до трудно започващите работа и още по-трудно оцеляващи
кошничарски работилници, до един "Дом - работилница за слепи мъже" или до грамадната за времето
си система от производствени предприятия на ССБ. Но независимо от големината и размаха си,
стопанската дейност винаги е била разглеждана преди всичко като средство, осигуряващо повишаване
на възможностите на незрящите за заемане на по-достойно място в българското общество.
Ръководството на "Покровител" се опитва да създаде първата кошничарска работилница, но поради
недоброто управление тя не успява да се задържи на пазара.
От един протокол от заседание на настоятелството на Дружеството на българските слепи се вижда, че
с финансовата помощ на дружеството кошничарска работилница е била открита през 1925 г. в Бургас.
Тя обаче също не успява да просъществува достатъчно дълго време.
След първоначалния период на търсене на идентичност и на достатъчно значими цели, към които да
насочи усилията си, Дружеството за покровителстване на слепите в България решава да използва
набираните от различни дарителски кампании средства за построяване на "Дом - работилница за слепи
мъже". През 1931 г. започва, а през 1937 г. успешно завършва строителството на сградата, която по
онова време става известна като "Дома на слепите" и в която днес се помещава Централното
управление на ССБ.
Тази сграда е и достатъчно голяма, и достатъчно функционална, за да гарантира възможността за
обучение и пребиваване на незрящите курсисти. Това всъщност е първообразът на модерните центрове
за професионално обучение на лица със зрителни увреждания.
Войната и други неблагоприятни събития водят до преустановяване на тази дейност, но желанието на
слепите в България за достойна трудова реализация не пресъхва и през 1946 г. по инициатива на вече
преименуваното в Съюз на слепите в България Дружество на българските слепи започва създаването
на кошничарска работилница в София, която е известна като Кошничарска работилница "Съгласие".
Българската държава откликва на тази идея и отпуска финансови средства за стартиране на
работилницата.
Министерството на социалната политика отпуска целево на ССБ 617 000 лв. за кошничарска
работилница и 550 000 лв. за откриване на работилница, в която да работят слепи жени. Тези пари са
предадени през ноември 1946 г. на ССБ. Започва веднага набавянето на инвентар и търсенето на слепи
работници-кошничари. Най-голяма трудност се среща при търсене на подходящо помещение за

кошничарската работилница. Чак през пролетта на 1947 г. се наема едно малко дюкянче на ул. "Бачо
Киро" 51, в което едва могат да работят 5-6 души. Помещение за склад липсва, а за такъв се ползват
мазетата на добри съседи и приятели, които ги предоставят безплатно.
През есента на 1947 г. се наема голямо помещение на ул. "Чипровци" 2. То е много удобно за работа.
Постепенно започват да постъпват на работа слепи и слабовиждащи от провинцията.
Макар и с трудности, работилницата функционира добре до април 1948 г., когато излиза и започва да
се прилага Законът за надничния блок. Според този закон за всеки изработен предмет, за всяка
манипулация се заплаща строго определена цена, а не както дотогава по свободно споразумение и
спазаряване. Нормите са изработени за виждащи производственици и се оказват непосилни за слепите
плетачи на куха стъклария. Работниците започват един по един да напускат работилницата. Броят им
се свежда само до трима.
И в този труден момент след сериозен анализ ръководителите на работилницата стигат до извода, че в
"Съгласие" не трябва да работят само слепи работници, а да се приемат на работа двойно повече
виждащи кошничари, които да работят по официално установените норми. Нормите на слепите се
занижават с четиридесет процента от тези на виждащите производственици. Сключва се договор с
Централния кооперативен съюз, по силата на който работилницата е редовно снабдявана с куха
стъклария и съответно се изкупува готовата продукция.
По-късно, по споразумение със Съюза на слепите в България, през месец октомври 1949 г.
Кошничарска работилница "Съгласие" с 30 души работници е прехвърлена в държавното предприятие
"Труд", създадено като учебно предприятие през 1948 г.
По решение на УС на ССБ през 1948 г. започва подготовката за откриване на нова кошничарска
работилница на ССБ в Пловдив. Тя е открита през април и през май 1949 г. пристигат първите слепи
работници. Майсторът Димитър Ганчев обучава слепите кошничари в универсално кошничарство. Те
изработват пазарски чанти и кошници от върбова пръчка и лико, кошници с капаци, канцеларски
кошчета, разни видове столчета и други изделия. Изработената продукция трудно се пласира.
За тогавашните ръководители на ССБ става все по-ясно, че в новите икономически и политически
условия в България те трябва да се ориентират към някакъв по-мащабен модел, към модел, който да
изостави обречените на историята занаятчийски работилници и да се върви към създаване на
по-големи предприятия.
В тази посока е и едно от решенията на проведения на 13-и март 1951 г. обединителен конгрес на
организациите на слепите в България, който става и първи конгрес на Общия съюз на слепите в
България.
Първа грижа на новоизбраното Бюро на Общия съюз на слепите в България е да осъществи решението
на Обединителния конгрес за организиране на специални производствени предприятия към съюза.
Определена е четиричленна комисия в състав: Константин Гайдаров, Кирил Костов, Стефан Бучакчиев
и Стойчо Милчев, която да отговаря за разкриване на производствено предприятие.
В резултат на усилията на тази комисия ОССБ получава помещение на ул. "Ев. Гешев", сегашния
булевард "Ситняково". През месец март 1952 г. е доставен качествен върбов материал и Стефан
Бучакчиев изплита първата дамаджана в открития на 27 март 1952 г. кошничарски цех в София. На
28-и март управителният съвет решава предприятията на Съюза на слепите да се наричат
"Промкомбинати". През месец юли същата година към "Промкомбинат № 1" се разкрива и метларски
цех.
В самото това наименование прозират мечтите на съюзните дейци от онова време да бъдат създадени в
бъдеще промишлени предприятия на много места в страната. Бюрото на УС на ОССБ още тогава
обсъжда и вижда в перспектива една верига от специални производствени предприятия, в които да
работят всички трудоспособни хора с тежки зрителни увреждания.
Естествено и в това време е имало хора, които не приемат тези нови реалности. Някои от слепите
тогава търгуват с дефицитни стоки като ластик, ножчета за бръснене и др. Тяхната търговия е силно
благоприятствана от тогавашната пазарна ситуация, при която десетки стоки са били в хроничен
дефицит. Голяма част от невиждащите търговци, особено от София, не са никак възхитени от
намеренията на Общия съюз, защото считат, че новите производствени предприятия ще създадат
условия за премахване на тяхната улична амбулантна търговия, която им носи тогава добри печалби.
Смяната на петима виждащи директори през периода от 1952-1955 г. говори за трудностите, с които се

е сблъсквал ОССБ при налагането на новия икономически модел.
След тези неуспешни опити начело на предприятието е поставен Стойчо Милчев - незрящ и член на
ръководството на ОССБ.
Но проблемът не е само в ръководителите на предприятието. За съюзното ръководство става все
по-очевидно, че стабилни предприятия, в които масово да работят незрящи работници, могат да се
създадат само с изключителната подкрепа на държавата.
Постепенно кристализира разбирането, че без правителствен документ, който да регламентира
съюзната стопанска дейност, не може да се върви напред. Стойчо Милчев и Кирил Костов разработват
проект на постановление, което Министерството на народното здраве и социалните грижи внася в
Министерския съвет за одобряване. Това е първото постановление, което влиза в сила от 09.04.1955 г.
С него Министерският съвет на НРБ дава зелена улица на Съюза на слепите за организиране и
ръководство на собствена стопанска дейност. С това постановление предприятията на Съюза на
слепите се освобождават от данък върху оборота, а слепите граждани се освобождават от данък общ
доход и ергенски данък. Това постановление открива пътя за разгръщане на широка съюзна програма,
която да осигури работа на всички трудоспособни слепи в нашата страна.
Ръководителите на ССБ вече са се проникнали от разбирането, че с кошничарски и метларски цехове
не може да се изгражда стабилно предприятие и че трябва да се търсят нови производства.
По това време съюзното ръководство и ръководството на предприятието започват подготовка за
разкриването на цех за производство на пластмасови копчета. За тази цел те закупуват пресите на
бившата кооперация на слепите "Павел Корчагин".
В изпълнение на приетото постановление на министерския съвет Бюрото на ОССБ решава да започне
дейност по откриване на филиали на предприятието в Пловдив, Варна и Габрово. В тези градове вече
има известен опит в това отношение, тъй като в тях са правени много сериозни опити за разкриване на
кошничарски работилници.
След като през 1956 г. построената от дружество "Покровител" сграда на ул. "Найчо Цанов" № 172 е
върната на Съюза на слепите, по решение на ръководството в нея незабавно се настанява съюзното
предприятие. През март същата година започва и производството на пластмасови копчета, което е
началото на края на занаятчийския характер на предприятията на ССБ.
В следващите години предприятието и филиалите се развиват много успешно, като дават възможност
на все повече незрящи граждани да започнат трудова дейност. В този период обаче става ясно и това,
че съюзните предприятия се нуждаят от още защитни механизми, за да могат да устоят на макар и
ограничената конкуренция на социалистическото стопанство.
Уловили нуждите на момента, съюзните ръководители започват работа по приемането на ново
постановление на министерския съвет. Новото постановление препотвърждава правото на ССБ да
организира и ръководи собствена стопанска дейност, предоставено му с постановлението от 1955 г., но
в него има и още един радикално нов момент. С второто постановление на министерския съвет на
предприятията на ССБ се възлага производството на всички пластмасови копчета, които са
необходими за българския пазар. Заедно с това се налага забрана на всички други стопански субекти да
произвеждат и пласират на пазара пластмасови копчета. Така се слага началото на един от
най-успешно работещите механизми, подкрепящи предприятията на Съюза на слепите в България, а
именно механизма на осигурения от държавата монопол върху производството на дадено изделие. И
занапред, там където това беше възможно, съюзните предприятия получаваха монополни права при
производството на едно или друго изделие. След този пробив ръководителите на ССБ през следващите
десетилетия можеха да разширяват достигнатите положителни резултати, като извоюваха още
по-добри условия за работата на предприятията. Така към 1989 г. повече от половината от нашите
производства бяха кооперирани с производството на стратегически държавни предприятия, спрямо
които от страна на държавата се полагаха специални грижи.
На следващо място произвежданата от предприятията "Успех" продукция се включваше в разчетите
на държавния комитет по планиране, което означаваше, че тя вече има осигурени пазари още преди да
е произведена.
Независимо от това, че по своята същност социалистическата икономика беше една дефицитна
икономика, все пак, въпреки някои съпътствуващи затруднения, пред предприятията не стоеше
особено остро проблемът за снабдяването им с необходимите за дейността им суровини и материали.

В условията на централизирана планова икономика цените на изделията се определяха не от пазара, а
от комитета по цените, което позволяваше на предприятията да си гарантират висока степен на
рентабилност на изделията при сравнително ниски трудови норми и при едни твърде либерални
разходни норми на материали.
През този период Съюзът на слепите се ползваше и от редица значими данъчни облекчения - той беше
освободен от данъка върху оборота, от данък печалба, 30% от начислените средства за ДОО оставаха
също в Съюза, освободен беше и от други по-малки данъчни задължения като например двата
процента данък за мелиорации, от различните местни данъци и такси и т.н.
И ако обобщим всичко това ще видим, че усилията на няколко поколения съюзни ръководители
доведоха дотам, че през 70-те и 80-те години на миналия век ССБ работеше при едни съвършено
благоприятни условия, в които имаше осигурена реализация на своята продукция при определени на
практика от самия него цени на изделията, т.е. при гарантирана планова печалба не по-малка от
двадесет процента, а от другата страна на сметката имаше освобождаване на практика от почти всички
данъчни задължения. Напълно естествено е, че при тези условия в ССБ се създаваха възможности за
акумулиране на значителни средства, които даваха възможност за финансиране на специфичните
дейности на организацията и разбира се за построяване на нови предприятия и закупуването на нови
машини и съоръжения.
Прилагането на тези механизми в следващите три десетилетия, заедно с някои други преференции,
даде възможност да се изгради мощната система от производствените предприятия на ССБ.
В края на 80-те години в системата на ССБ пълноценно функционират 11 производствени предприятия
и 34 филиала, което създава много благоприятни условия за масова трудова реализация на неговите
членове. Общият брой на работещите слепи и слабовиждащи в тях през 1989 г. достига 3700, от които
829 са надомници.
Шестото десетилетие на 20-и век може да се дефинира като десетилетието на преход от
ръчно-занаятчийското към машинно-индустриалното производство в предприятията на ССБ.
Постепенно кошничарските работилници отпадаха и отпадаха не само по приумици на
ръководителите, а и поради модернизирането на начина на живот на българските граждани. Като
нерентабилни и неизгодни отпадат и четкарството, метларството и т.н.
Започва изграждането на нови производствени корпуси и въвеждането в производство на нови изделия
и групи изделия. Капачките тип "кроненкорк" се бяха наложили като основно производство в почти
всички съществуващи предприятия. От 1979 г. Съюзът на слепите получи изключителното монополно
право на единствен производител в България. Заедно с това беше забранен и вносът на капачки от
чужбина.
В "Успех" Пловдив получи голямо развитие производството на куфари. Много от предприятията
развиха различни сектори от производството на електроинсталационни изделия за бита и за
промишлеността. Едва ли ще бъде пресилено ако се каже, че чрез своите светлинни ключове и
различни модификации контакти ПП "Успех" присъстваше в домовете на почти всички български
семейства.
В предприятието в София беше усвоено производството на филтри за двигатели с вътрешно горене и
на филтри за чисти помещения. Сериозно развитие получи и брайловата печатница към Съюза на
слепите, в която се издаваха брайловите издания на списанията на ССБ, както и необходимите за
училищата за деца с нарушено зрение учебници и учебни помагала на брайлов шрифт.
На десети ноември 1989 г. в България беше сложено началото на радикални промени на политическата
и икономическата система. Българското общество като цяло се оказа неподготвено за тези промени.
Неподготвен се оказа и Съюзът на слепите в България.
За кратко време бяха сменени основни регулатори на стопанската дейност. Широк простор получи
частната инициатива на гражданите. В огромната част от случаите отменянето на действалите в
предишни десетилетия регулатори не беше съпроводено със замяната им с нови, което доведе до
създаването на висока степен на дерегулация и настъпването на практически хаос в обществените
отношения.
Още в началния етап на промените предприятията на Съюза на слепите се лишиха от своето
монополно положение при производството и реализацията на онези изделия, които представляваха
гръбнака на съюзната стопанска дейност.

В сферата на електроинсталационните изделия предприятията на ССБ никога не са имали абсолютен
монопол, но в условията на централизираната планова икономика те трябваше да се конкурират само с
един голям производител. С освобождаването на частната инициатива и с практически безконтролния
внос от чужбина на българския пазар се появиха множество фирми, произвеждащи или само
търгуващи с внесени от чужбина електроинсталационни изделия. Нелоялната конкуренция от страна
на български производители и вносът на всевъзможни в качествено отношение, но затова пък много
евтини изделия от Турция, а по-късно и от Китай доведоха до огромен спад в производството и
реализацията на съюзните предприятия.
Още през 1992 г. отпадна и абсолютният монопол на ССБ при производството на кроненкорки. За
кратко време на пазара навлязоха малки, много агресивни фирми, които използваха нови технологии в
това производство. Така до края на деветдесетте години производството на кроненкорки, което
осигуряваше няколкостотин работни места за незрящи, практически също бе преустановено.
По аналогични причини бе преустановено и производството на куфари. Във филтърното производство
предприятието в София все още успява да се задържи на пазара, като дори постигна някои важни
успехи в развитието на производството на филтри за чисти помещения.
От началото на деветдесетте години на 20-и век започна необратим процес на отпадане на различните
мерки и механизми, чрез които Българската държава подкрепяше предприятията на Съюза на слепите.
Бързо и невъзвратимо отпаднаха монополните преференции на всички наши производства. Няма го
вече осигуреният в рамките на държавния план пазар за нашите изделия. Няма ги вече необятните
пазари на Съветския Съюз и на страните от Съвета за икономическа взаимопомощ. Няма я вече
защитената и утвърдена от комитета по цените значителна планова печалба. И накрая - няма ги вече и
по-голямата част от данъчните облекчения, от които се ползваше стопанската дейност на ССБ. През
1994 г. данъкът върху оборота беше заменен с данък добавена стойност и докато ССБ беше освободен
от по-голямата част от данъка върху оборота, то от ДДС нито едно правителство не пожела да го
освободи или поне да предостави някаква преференциална ставка.
Така съюзните предприятия се оказаха в една свирепа и нелоялна конкурентна среда, в която те за
разлика от много от конкурентните фирми трябваше да спазват всички изисквания на закона, докато
конкуренцията можеше да си позволи да се отнася към него като към врата в поле.
Към тези обективни причини трябва да се добави и това, че в своето огромно мнозинство членовете на
ССБ, както и ръководният актив на организацията, трудно се ориентираха в новите условия. Години
наред в Съюза на слепите съществуваше неяснота, обърканост и произтичащите от тях колебливост и
непоследователност при провеждането на стопанската политика на организацията.
Години наред от предприятията се очакваше "в най-скоро време" да се възстановят от кризата, което
означаваше да започнат да дават същите резултати, които са давали преди началото на промените, като
в еднаква степен запазват възможностите си за реализиране на големи печалби, с които да се
самофинансират и да финансират изцяло дейността на Съюза на слепите, а в същото време и да
предоставят толкова работни места, колкото са потребностите на организацията без значение от
конюнктурата на пазара.
Съюзът на слепите в България не успя да намери онези механизми, които биха могли да доведат до
по-продължително запазване на предприятията, не успя да намери точния подход към държавните
органи, които би трябвало да поставят тези предприятия под специален режим.
И така в края на второто десетилетие от началото на промените познатата ни от повече от половин век
стопанска дейност на ССБ е на път да преустанови своето съществуване. От работещите до 1989 г. 11
предприятия и 34 филиала днес работят само пет предприятия, при това работят на много занижени
обороти.
Трудностите и неудачите обаче не бива да ни правят непоправими песимисти. Съюзът на слепите в
България е познавал и по-тежки времена, но ССБ винаги е намирал в себе си достатъчно сили и кадри,
за да преодолее трудностите и да продължи напред в преследването на своята благородна кауза. Не се
съмняваме, че и сегашната криза, колкото и дълбока и всеобхващаща да е тя, ще бъде преодоляна и
Съюзът на слепите в България ще намери нови сили и нови възможности да подпомага трудовата
реализация на своите членове.

60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ "ЗАРИ" Награда за активна дейност

На седми февруари в сградата на Съюза на българските журналисти се състоя скромно, колегиално
тържество. Ръководството на СБЖ покани на среща екипа на списание "Зари", на която нашето
списание бе удостоено с почетната грамота на Съюза на българските журналисти. Грамотата за
активна журналистическа дейност беше връчена по случай шейсетгодишния юбилей на списание
"Зари" от председателя на Съюза на журналистите г-н Милен Вълков.
В рамките на лишеното от каквато и да е помпозност тържество председателят на СБЖ поздрави
журналистите от "Зари" и оцени тяхната високо хуманна професионална дейност. След това той
представи накратко различни сфери от работата на Съюза на българските журналисти.
Това е една от най-старите професионални организации в България, навършила вече 115 години. В
съответствие със съвременните изисквания организацията е регистрирана и работи по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Милен Вълков не без гордост заяви: "Сами се издържаме, не
получаваме държавни помощи, разбира се и ние, когато можем, финансираме някои от нашите
дейности с помощта на разработени и реализирани от нас проекти.
Благодарение на разумните вложения на предишните председатели на СБЖ, нашата организация днес
притежава няколко почивни бази и чрез тяхното умело управление ние получаваме средства, които
влагаме от една страна за социално-синдикални, а от друга за подкрепа на творчески дейности. От
перото за социално-синдикална дейност се отпускат средства на колеги, изпаднали в краткотрайна или
по-дълга нетрудоспособност, финансира се получаване на юридическа подкрепа на нуждаещи се
колеги и дори се дават детски надбавки на членове на съюза, чийто размер превишава размера на
отпусканите от държавата. Подпомагат се членовете на организацията и по други поводи."
Ръководството на Съюза на българските журналисти отделя специално внимание на организирането на
различни мероприятия, целящи повишаване на квалификацията на членуващите в организацията
журналисти.
От особено значение е оказването на финансова помощ на автори при издаване на техни нови книги.
За съжаление кризата не е отминала и Съюза на журналистите и в резултат на намалените приходи
през тази година творческите помощи ще бъдат редуцирани, но социалните ще се запазят в същия
размер.
Съюзът на журналистите е пълноправен член на Международната асоциация на журналистите.
Ръководството на организацията се стреми непрекъснато да създава възможности за представителите
на четвъртата власт да разширяват своите контакти, включително и с колеги от други страни. На базата
на взаимния обмен всяка година се разменят делегации с различни страни от Европейската асоциация
на журналистите.
Членството в СБЖ е доброволно и към момента в него членуват 4740 души. Няма възрастови
ограничения за членството, защото пенсиониран журналист няма. В последните години се забелязва
увеличаване на членството на млади колеги.
Преди една година е възстановена и дейността на Клуба на младия журналист, където участват
предимно студенти, но много от членуващите в него млади хора са вече реално действащи
журналисти.
Председателят на ССБ г-н Долапчиев запозна присъстващите на срещата с деветдесетгодишната
история на съюза. Той покани колегите от Съюза на българските журналисти да ни бъдат партньори
при всички мероприятия, набелязани във връзка с деветдесетгодишния юбилей на нашата организация.
Екипът на списание "Зари" изразява своята благодарност за топлотата и искрената колегиална радост
за успехите ни на главния секретар на СБЖ г-жа Снежана Тодорова и за неизменната човешка и
колегиална подкрепа, която получаваме от г-жа Божана Димитрова. Щастливи сме, че получихме
оценка на нашите професионални усилия от колеги професионалисти, за което сърдечно им
благодарим.
Димитрина МИХАЙЛОВА
Виж снимки:

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ ССБ отново протяга ръка на младите

Най-сетне, след дълги години мълчание и капсулованост, ръководството на ССБ узря за идеята, че
неумолимият ход на времето налага подмяна в кадровия състав на организацията – неговото
освежаване с хора от следващото поколение, които да бъдат подготвени да заемат местата на поне 75
процента от сегашните дългогодишни съюзни активисти.
Тъй като при нас това не се случи по естествен начин, тоест, с течение на годините в ръководствата на
организациите, в управлението на производствените звена и във всички структури да бъдат избирани
млади и способни хора с образование и потенциал, то те се отдръпваха все повече от Съюза на
слепите, постепенно загубвайки доверие в него.
От миналата година председателят на съюза пое инициативата за провеждане на организирани срещи с
възрастово по-младата част от състава на членовете на ССБ, с цел отново да събуди интереса им към
организацията и нейната дейност.
Първата за тази година среща с младежите се проведе в София, където, поради голямата концентрация
на невиждащи студенти на възраст от 20 до 40 и повече години, броят на потенциалните бъдещи кадри
е може би най-голям. Ентусиастите, които се отзоваха на поканата на председателя, дали поради слабо
огласяване, или поради липса на интерес, не бяха многобройни, което си пролича по многото свободни
места в конферентната зала на ССБ на 14 януари.
Е, малобройни, но затова пък дошли с желание, активни и готови за диалог...
Преобладаваща част от присъстващите на срещата младежи бяха представители на СК "Витоша",
имаше и такива от Националното читалище на слепите, разбира се малко студенти, представители на
фондация "Хоризонти" и някои младежи, дошли просто, защото случайно бяха чули за срещата.
Държа да подчертая, че редакцията на списание "Зари" не беше своевременно уведомена и поканена да
присъства, а научи от съвсем странични и нямащи нищо общо със Съюза на слепите източници. Е,
както се казва, по-добре късно, отколкото още по- късно. Все пак се класирахме и наш представител да

присъства в залата.
В началото, достатъчно пространно, председателят на ССБ Васил Долапчиев запозна младите хора с
дейността на Съюза на слепите в България, като маркира и основните неща по отношение на
положителните промени в социалната политика на държавата, върху които са концентрирани усилията
на съюза. Долапчиев запозна аудиторията с ДЪЛГОСРОЧНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ЗАЕТОСТ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011 – 2020 г.
Той подчерта изключително голямата важност на въпроса за приобщаване на младите хора към
организацията. Това от своя страна автоматично предизвиква въпроса защо те са се отчуждили, но в
хода на разговора стана ясно, че това е проблем на всички големи национално-представителни
организации на хора с увреждания в България.
Първият и много сериозен проблем по думите на Васил Долапчиев е, че голяма част от младите хора
изобщо нямат представа за какво е Съюзът на слепите, какво прави той и въобще с какво се занимават
големите НПО.
Другият проблем е, че Съюзът на слепите в последните 20 години вече не е в състояние да осигури
необходимия комфорт на младежите след завършване на тяхното образование по отношение на
най-важното нещо в живота на всеки човек – неговата трудова реализация. Това естествено с течение
на времето предизвика недоверие и тотално отчуждение и незаинтересованост от страна на младите
хора, както и липса на каквато и да било инициатива за участие в живота на организацията.
И няма защо да си затваряме очите пред факта, че от близо 15 години Съюзът на слепите в България
престана да привлича млади хора, престана (с малки изключения) да ги избира в различните
управителни и контролни органи, не ги допуска до управлението на производствената дейност, както
беше преди, когато сегашните ръководители на средна вече възраст получаваха зелена светлина и бяха
лансирани да се приобщят към работата на организацията от тогавашните й ръководства.
Едва в последната отчетно-изборна кампания през пролетта на миналата година в регионалната
организация в София, ръководството на РСО, както и в ръководствата на ТСО бяха допуснати повече
млади хора.
За останалите регионални организации нямам информация, защото редакцията бе поканена да
присъства на отчетно-изборно общо събрание единствено от председателя на РСО София.
Тъжно е наистина, че за цялата си деветдесетгодишна история Съюзът на слепите в България никога не
е бил по-далеч от членовете си, както сега, особено от тази част от тях, които са на възраст, в която
енергията им, потенциалът им позволяват да поемат ръководни и различни други функции, движещи
напред дейността на организацията. "Да, - ще кажат някои, - че кой ги спира да се включват?" Вярно е,
никой не ги спира и не ги пъди, тях председателите по места просто не ги допускат, не им дават шанс,
живеейки със синдрома на своята незаменимост и убеждението в неспособността на някой млад човек
да взима правилни решения.
Само че кадри не се създават за ден, месец или година и с това ще се съгласи всеки, който в момента
заема ръководна или каквато и да било длъжност в структурите на ССБ. Всеки млад човек трябва да
има правото и шанса да бъде и избиран, освен да избира, като се започне от по-ниските в йерархията
нива. Така младите постепенно биха могли да трупат организационен и ръководен опит, да свикват да
работят в екип и постепенно кадровият състав на организацията да се освежи и подмлади.
Нашите младежи обаче предпочитаха през последните години да се обединяват в други, по-малки, но в
някои отношения може би по-ефективни НПО – фондации и сдружения.
На срещата в София председателят призна, че на сегашните ръководители на ССБ е много трудно вече
да намерят правилния подход и начин да заинтересуват и привлекат младите хора към съюза. Чест му
прави, че едновременно с това той не отрече своята вина, както и вината на всички председатели на
структурите на ССБ за това, че през годините не са положили нужните усилия да заинтересоват
младите хора и да ги приобщят към живота на нашата организация.
Именно от тази липса на комуникация произтича огромният проблем, изразяващ се в пълна
незаинтересованост от страна на младото поколение, породена от дългогодишното мълчание на съюза.
В резултат на това в частни разговори, а напоследък и в публичното пространство все по-често се
чуват коментари и мнения, че "тия от ССБ-то си живеят в свой собствен свят".
Ето защо съвсем естествено бе отзовалите се на поканата младежи да задават множество въпроси,
отнасящи се както до конкретни факти, свързани с тях самите, така и интересуващи членовете на

съюза от всички поколения.
Една конкретна тяхна идея бе при възможност свободни помещения, собственост на ССБ, да бъдат
предоставяни за ползване на хора, желаещи да развият някакъв частен бизнес.
Председателят на ССБ изрази готовността си да се направи такъв опит, въпреки твърде
песимистичните си прогнози за успеха на подобно начинание, тъй като местонахождението на
повечето от тези помещения е твърде неатрактивно.
Други въпроси бяха:
Кога ще има точна и ясна политика за редовното изплащане на парите за четец на студентите?
Отговор: Когато има пари.
Кога ще заработи центърът за рехабилитация в София?
Отговор: Когато бъдат отпуснати необходимите финансови средства от Общината.
Кога ще се реши въпросът за лесен достъп до помощно-технически средства?
Отговор: Съюзът на слепите вече няколко години се бори да допълни списъка с помощни средства, но
без особен резултат. В момента членовете на ССБ могат да закупуват на преференциални цени от
съюза определени артикули, между които говорещ апарат за измерване на кръвно налягане, бели
бастуни родно производство и говорещи ръчни часовници.
Кога ще бъдат допуснати повече млади хора да работят в системата на Съюза на слепите в България?
Отговор: В системата на ССБ в момента работни места не само за млади, а и за никого няма, а
работещите незрящи в структурите на ССБ в страната са сведени до абсолютния минимум и
по-конкретно 24 човека, включително председателя на съюза.
В тази бройка не са упоменати управителите на предприятията, както и единиците работещи в тях
незрящи.
Пишат ли се проекти за хора със зрителни увреждания?
Отговор: Да, пишат се и се печелят такива проекти. Само за последните 5 години, са спечелени
проекти на стойност 1 200 000 лв. – по различни оперативни програми, социално-инвестиционния
фонд, както и ежегодно пред АХУ, АСП и други.
Предвижда ли се строеж на нови жилища за незрящите?
Отговор: Не, категорично. Няма съюз на слепите в света, който да строи жилища. Проблемът със
жилищата е проблем на общините.
Ще има ли в София нови спирки с озвучени информационни табла?
Отговор: Ръководството на РСО е в непрекъснат контакт с отговорните хора от общината и има
уверението, че до 2 години всички спирки ще бъдат снабдени със звукови табла.
Какво се прави по въпроса за достъпната градска среда?
Отговор: И по този въпрос контактите са постоянни и непрекъснато се работи за подобряването на
достъпността.
Тук е мястото да се отбележи, че в София е сформирана действаща комисия по рехабилитация, която
се събира и постоянно внася предложения в комисията по транспорт към общината. В последните
години резултатите от дейността на РСО в София са наистина забележими.
Кога ще бъде извършен основен ремонт на общежитията в комплекса на слепите в София?
Отговор: Пари за ремонт на общежитията няма.
Къде отиват парите от наемите на живущите и защо не се реинвестират в ремонт на сградния фонд?
Отговор: Разяснения как се формира бюджетът на съюза и по какъв начин се разпределят средствата от
приходите - според наредбата.
Имаше намек за ангажимент да се направи опит за извършване на ремонт в най-близко бъдеще поне на
покривите на двете общежития, което е вече крайно належащо.
Защо сайтът на Съюза на слепите в България не се актуализира редовно?
Отговор: Приема се като пропуск и ще се вземат сериозни мерки в кратки срокове този пропуск да
бъде отстранен.
Кога ще е изходът от кредитната криза на ССБ?
Може би поради това, че точно в този момент няколко души говореха едновременно, този въпрос
остана без отговор.
Това бяха част от дискутираните на срещата въпроси, като освен тях двете страни декларираха
взаимното си желание да си сътрудничат в бъдеще.

Младежите изразиха готовността си да вземат по-дейно участие в живота на организацията, а
председателят от своя страна изрази готовността на съюза да предложи името си за младежки проекти,
но те да бъдат правени от самите младежи.
Изглежда, че процесът на подмяна на поколенията е вече неизбежен и през следващите няколко години
той ще трябва да протича на всички нива.
По всичко личи, че в Съюза на слепите в България вече съществува кадрови дефицит и е назрял
моментът много бързо да се реагира. Искрено се надявам реакцията да не е вече твърде закъсняла, а
инак инициативата да се възроди контактът със следващите поколения би могла да се нарече и
похвална.
Важното е, че първата крачка към сближаване, поне в София, вече е направена. Образно казано
Съюзът на слепите намигна на своите млади хора, а те пък му се усмихнаха в отговор.
Марина ПЕТКОВА

ГЛОБУС На кръстовището

Сляп мъж от дълго време чакал на оживено кръстовище някой да го преведе, когато друг човек го
хванал за ръката:
- Извинете, - казал непознатият - аз съм слепец, бихте ли ме превели през улицата?
Първият слепец хванал ръката на втория и двамата пресекли пътя. Това е истинска история. Първият
слепец бил джаз-пианиста Джордж Шеринг. След това казвал: "Какво можех да направя? Преведох го
и това беше най-голямата тръпка в живота ми."
Има моменти, когато си мислим, че не сме способни на повече и не се опитваме да прескочим
препятствието или да поемем риск. Но когато го направим, често ни помага да преодолеем
зависимостта си от другите или от собствените си предпазни механизми и да открием нови вълнения и
потенциални възможности.

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ Пловдив

Стартът е даден
Ръководството на РСО Пловдив предстои да приеме програмата от мероприятия, посветени на
90-годишния юбилей от основаването на Съюза на слепите в България. Немалка част от тях ще бъдат
от областта на спорта. Пловдивчани доказаха на национални изяви, че могат да бъдат победители в
дисциплини като шахмат за мъже, канадска борба, спортна табла, лека атлетика и др. Недостатъчно се
използва съществуващият потенциал в дисциплини като шахмат за жени и спортен риболов. Това
трябва да стане една от основните задачи за новото ръководство на Спортен клуб "Изгрев" Пловдив,
което трябва да се избере в най-скоро време.
Заплануваната поредица от спортни състезания започна на 9 февруари, когато в клуба за свободно
време на пловдивската регионална организация се събраха любители на спортната табла. Осем души
седнаха зад масите и взеха в ръце заровете, за да премерят умения и късмет в тази древна и обичана
забавна игра. Между тях имаше и една дама – Ася Варданян.
С няколко приветствени думи първият спортен турнир за годината беше открит от председателя на
РСО Велик Атанасов. На базата на придобития вече опит от състезанията по спортна табла от
септември миналата година в Старозагорски минерални бани Георги Генов запозна участниците с
правилата на играта, които са доста строги. Съдия на състезанието беше Христо Колев.
Играта протече в три кръга, като първите три места се заеха от Васил Ангелов – първо място,
победител и от турнира проведен от НАСГБ през миналата година, Данаил Караджов – второ място и
Иван Басангов – трето място, втори от турнира на ССБ от септември м.г. На победителите бяха

връчени малки парични награди. Състезанието завърши с пожелание за по-чести срещи и турнир в
по-широк състав, който да излъчи достоен и представителен отбор, който да представи успешно
пловдивската организация на бъдещи общосъюзни състезания.
Георги ГЕНОВ
Виж снимки:

Добрич

Заедно на празника
Членове и симпатизанти на ТСО на слепите Добрич отпразнуваха Деня на родилната помощ –
Бабинден, по най-добрият начин. Всичко бе отлично организирано. Имаше главен акушер - баба Янка.
Имаше поздравления и награди, както си му е редът в такива случаи. И сега отново проличаха
организаторските качества на нашата председателка г-жа Паунка Пеева. Всички се включиха във
веселието с приповдигнато настроение сякаш са получили тринадесета пенсия. Но такива сме ние - и в
трудни времена пак намираме начин да се преборим със сивото ежедневие. Музиката бе много добре
подбрана и танците край нямаха. Хората се виеха от единия край на залата до другия. Играха всички и тези които имаха майсторски умения, и тези, които не чак толкова.
Поздравяваме всички присъствали и най-много нашите дами за дързостта и оптимизма, които
проявяват. Защото те са по-инициативни и защото празникът е женски, но нали знаете, че без мъжете
няма как да се получи крайният резултат! Така че поздравленията са за всички участници. Бъдете живи
и здрави и с вяра в доброто през тази и всички следващи години, уважаеми приятели!
Димитър КЪНЧЕВ
Бабинден в Добрич
С много закачки, песни и хора бе отбелязан Бабинден в Добрич. Традиция бе всяка година за "Баба" да
бъде избирана най-възрастната жена. Но тази година сляпо-глухите от добруджанската столица
нарушиха това правило. За "Баба" единодушно бе избрана Калинка Ковачева. На нея й прилягаше
най-много, тъй като през 2010 г. й се родиха две внучета – Константин и Пресиян.
Радостната баба се беше погрижила за богатата трапеза. Всички бяха закичени с цветя, като мъжете си
ги "откупуваха". След като бабата си изми ръцете със сапун, нарече: "Както се плъзга сапунът по

ръцете – така лесно да се раждат бебетата!". Тя получи много подаръци от по-младите жени в знак на
благодарност за нейната работа през годината. Жените закичиха бабата с оригинален гердан . Тя
благодари на всички и им пожела добро здраве и тази година бебетата да се удвоят. На тържеството
имаше и изненади. За "Мис Баба" бе избрана Недялка Тодорова, а за нейни подгласнички София
Йорданова и Димитричка Паскалева. Същите получиха красиви подаръци. Тържеството продължи до
късен следобед.
Петя МИТЕВА
Всички сме различни
На първи февруари, в деня на Трифон Зарезан, в офиса на "ХобиСклуб" отново се събраха членове,
приятели и гости с идеята да споделят свои мисли и спомени и да разкажат за старите традиции на този
ден.
Наред с този празник отбелязахме и Сретение Господне - ден, в който наред с църковните традиции
отделяме внимание и на "различните" между нас. За целта поканихме психолога Мая Златева да изнесе
тематична лекция на тема "Как възприемаме различните в днешното демократично общество?".
Иван Тодоров - председател на НПО "ХобиСклуб" откри срещата, предизвиквайки дебат за различието
и съвместното ни съжителство в голямото ни Европейско семейство. Според Мая Златева различните
са всички онези групи, които се самоопределят зад категориите "ние - вие - те", а хората с увреждания
са не толкова различни, колкото приети или неприети според способността на обществото да ги
възприема като част от себе си.

Многопосочна и многопластова, темата засегна и такива понятия като хомосексуалността и
хетеросексуалността, както и традицията за възприемането им от социума от библейските времена до
днес.
Отношение по темите взеха Кина Пехливанова, Мима Русева, Йорданка Костадинова, Александра
Желева, Стоянка Илиева и др.
Обобщение направи Светла Стоева - зам. председател на Неправителствена организация "ХобиСклуб"
Добрич.
Иван ТОДОРОВ

Шумен

На тържествена церемония на 28 декември 2010 г. в Общинския младежки дом бяха връчени награди
на най-добрите спортисти, треньор и отбор за 2010 на Община Шумен.
От името на Министерството на физическото възпитание и спорта поздравителен адрес до Центъра за
социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, които развиват шахмат,
спортен риболов, канадска борба и други спортове, прочете началникът на отдел в министерството
Красимир Събев,
Връчен ни бе и плакет – "За утвърждаване и развитие на спорта за хора с увреждания".
Маргарита ДРУМЕВА

София

Посетихме криптата при храм-паметника "Св. Александър Невски"
През тази 2011 година се навършват 90 години от основаването на Съюза на слепите в България.
Столичните съюзни членове приеха разширена програма, която изцяло ще се изпълнява в чест на
юбилея. За зимния сезон са предвидени посещения в София и планините около столицата. Така за
месец януари програмата предвиждаше посещение в криптата на Храм-паметник "Св. Александър
Невски".
Криптата е подземието на този най-голям на Балканския полуостров православен християнски храм.
Решение за неговото изграждане е взето на Учредителното събрание в Търново през 1878 г.

Строителството продължава десет години – от 1904 до 1914 година, поради войните, в които влиза
България по това време. За отбелязване е, че основният камък е положен през 1882 г. заедно с метална
кутия с имената на учредителите. Църквата е построена по проект на руския архитект проф.
Померанцев. Финансовите средства за това строителство са набрани чрез доброволни дарения от целия
български народ като израз на благодарност към руския народ за големите жертви, дадени от Русия за
освобождението на България.
Подземието на храма е било предназначено за погребения на видни духовници, но за тази цел никога
не е използвано.
През 1965 г. криптата е обявена за филиал на Националната художествена галерия като музей на
средновековното и възрожденско българско изкуство.
В мразовитата утрин на 29 януари 2011 г. пред Паметника на незнайния войн на площад "Св.
Александър Невски" се събраха повече от 25 съюзни членове и техни придружители. Влизайки в
изложбената зала, групата бе посрещната с голямо уважение от страна на музейния персонал.
Екскурзоводката Владислава Каснаркова с подходяща за незрящите хора беседа, продължила около
един час, и майсторски изнесено художествено слово направи необходимото, за да може образите на
светците от иконите и другите музейни експонати да бъдат възприети по най-добрия начин.

Така обогатихме познанията си, а някои за пръв път научиха, че тук са съхранени при възможно
най-добри условия над 3000 икони, евангелия от Средните векове, кандила, свещници и друга
църковна утвар. Това неизмеримо богатство на средновековното и възрожденско изкуство е събирано в
продължение на десетилетия от църкви и манастири по българските земи. Те дават представа за
стиловата и иконографска еволюция на българската религиозна живопис. Една от най-старинните е
несебърската "Христос Пантократор" и "Света Богородица - Умиление" от 13-и век, изпълнени с
темпера върху дърво. В експозицията преобладават икони от 17-и до 19-и век, някои от които носят
подписите на своите създатели. Показаните във филиала икони са шедьоври на българското
изобразително изкуство от Тревненската, Самоковската, Банската, Търновската и Несебърската
иконописна школа. Изображенията на Св. Георги и Св. Димитър на кон, Св. Георги на трон и чисто
българските светци като Св. Иван Рилски и Св. Георги Софийски говорят за високото майсторство на
българските иконотворци, някои от които са предшественици на европейския Ренесанс.

Цял раздел експонати разкриват разцвета на гравюрата върху дърво и метал през Възраждането.
Колекцията на църковното приложно изкуство е поместена във витрини, поставени в корабните
пространства на помещенията. Показани са църковна утвар от Рилския манастир, Самоков, Чипровци
от 17-и, 18-и и 19-и век. Великолепни дарохранителници и мощехранителници, кръстове, метални
обкови, кадилници, тасчета, порфири и пр. Те са дело на високото майсторство на българските златари.
Тук са показани старопечатни евангелия от Рилския манастир от 18-и и 19-и в., както и ръкописни
четвероевангелия от Ловешко и Брезнишко от 16-и в. Тук научихме какво представлява иконата. Това
е молитва, диалогът между нас човеците и Господа Бог.
Екскурзоводката Владислава увлекателно разказа за различните майсторски умения и практики при
изографисването на иконите по нашите места през различните периоди.

От видяното, чутото и наученото тук в криптата ние задълго ще запазим впечатлението си, че този
обект е най-подходящото място за съхранение и експониране на православните християнски икони и

тяхното влияние върху нас, застанали пред тях смирено и молитвено. Това се подсилва и от
съжителството на тази иконна зала с големите стенописи - шедьоври на големи и велики художници в
Храм-паметника "Св. Александър Невски", където са изографисани огромни стенописи от 32 руски, 16
български и един чешки майстори на изобразителното изкуство.
Криптата като художествена галерия е обект с национално значение и е включена в списъка на 100-те
национални туристически обекта.
Георги ПЕТРУШЕВ

Червен бряг

Отпразнувахме Деня на родилната помощ
На 21 януари в Клуба на пенсионера членовете на ТСО Червен бряг съвместно с Дружеството на
инвалидите по най-тържествен начин отпразнуваха Деня на родилната помощ и Бабин ден.
Предимно за бабите беше изнесена богата литературно-музикална програма от певческата група на
инвалидите.
На тържеството беше поканена акушерката от ДКЦ "Червен бряг" Ани Боева.
По стар български обичай най-младата баба Цачева покани нашата гостенка да си измие ръцете с вода
и сапун от бялото менче с вода, украсено с много здравец и кокиченца. След това й подари сапун,
голяма хавлиена кърпа и легенче.
Акушерката пожела на младите булки повече да раждат и поведе кръшно хоро, на което всички се
хванахме.
Така продължихме да се веселим до късно следобед.
Веска ГЕОРГИЕВА

ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ" 40-минутна разходка поддържа мозъка във форма

Умереното физическо натоварване увеличава размера на хипокампуса - областта на мозъка, в която се
образуват спомените.
40-минутна разходка няколко пъти седмично е достатъчна, за да съхрани паметта и да поддържа
мозъка във форма, сочат резултатите от изследване на американски учени. Умереното физическо
натоварване увеличава размера на хипокампуса - областта на мозъка, в която се образуват спомените,
съобщава БНР.
В изследваните 120 доброволци, които се разхождали по 40 минути три пъти седмично, било
установено около 2% увеличение в обема на хипокампуса, докато при пациенти, които правели само
разтягащи упражнения, процентът е 1.4.
Заключението на учените е, че редовните физически упражнения могат да облекчат деменцията и да
забавят загубата на паметта, свързана с възрастта.

Биоинженер изобрети "вдишващи" витамини

Витамините Le Whif попадат в организма, заобикаляйки храносмилателната система
Биоинженерът Дейвид Едуардс от Харвардския университет изобрети "вдишващи" витамини, които
попадат в кръвния поток много по-бързо от хапчетата. Между другото, по-рано учения, представени на

обществеността шоколад, кафе, и инсулин, който също се ... вдишват.
Когато човек приема витамини, неговите черва и черния дроб могат да разложат активните съставки и
да забавят тяхното усвояване. Но "вдишваните" витамини наречени Le Whif попадат в организма,
заобикаляйки храносмилателната система.
За да направи Le Whif, Едуардс разбил различни витамини до аерозолни частици, смесил ги с няколко
вида чай за подобряване на миризмата и напълнил получените микроструктури в инхалатор.
Производство на витамини инхалатори Le Whif се осъществява от компанията Breathable Foods. На
потребителите се предлагат три варианта: Зелен чай с витамини С и Е, чай от хибискус с
мултивитамини и винен чай с витамин D и ресвератрол (съдържащо се в червеното грозде вещество,
което може да противодейства на рака и възпалителните процеси).
Осем вдишвания на ден са достатъчни за получаване на дневната доза от съответните витамини.
Опаковка от 18 броя инхалатори струва 34 долара.

КОНКУРСИ 90 години ССБ

Във връзка с 90-годишния юбилей на нашата организация Съюзът на слепите в България и редакция
"Зари" обявяват конкурс за написване на есе на тема "90 години заедно по трудния път към
светлината".
Краен срок за изпращане на материалите – 15 юни 2011 година.
Адрес за изпращане на материалите:
1309 София
ул. "Найчо Цанов" № 172
За редакция "Зари"
Телефон за допълнителна информация: 02/812 70 36
Е-mail: zari.ssb@gmail.com
Есетата ще бъдат оценявани от компетентно жури до 30 юни 2010 г.
Спечелилите първите три места творби ще бъдат публикувани на страниците на "Зари", а техните
автори ще бъдат премирани с парични награди – 120 лв. за първо място, 80 лв. за второ място, 50 лв. за
трето място.

Национална литературна награда "Кураж"

В чест на своята 20-годишнина изданието на СИБ вестник "Кураж" – сега вече списание "Кураж",
обявява втория конкурс за Национална литературна награда "Кураж" с мото стиховете на Дамян
Дамянов:
От мъката аз песни ще направя,
от сълзите – на римите смеха!
В конкурса могат да участват съвременни автори с поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011
година, с който авторът не е участвал в други конкурси. Наградата е 1000 лева.
Провежда се и конкурс за СПЕЦИАЛНА НАГРАДА "КУРАЖ" за млад автор – до 35 години.
Условието е същото - поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с който авторът не е
участвал в други конкурси. Наградата е 600 лв.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят три екземпляра от сборника си най-късно до 1

октомври 2011 година на адреса на редакцията:
София 1000
ул. "Христо Белчев" 8
Съюз на инвалидите в България
За Национална литературна награда "Кураж"

НОВИ КНИГИ Отпечатани книги на брайлов шрифт за фонда на брайловата библиотека към
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през периода януари – декември 2010 г.

Александрова, Люба:
"Безоброчно"; "Камъче в обувката" – 1 т.
Арпино, Джовани:
"Усещане за жена" - 4 т.
Буковски, Чарлз:
"Поща" - 3 т.
Вазов, Иван:
"Аз съм българче" - 3 т.
Вежинов, Павел:
"Бариерата" - 2 т.
Вийон, Франсоа:
"Стихотворения" – 3 т.
Гогол, Николай:
"Мъртви души" – 10 т.
Грудев, Димитър:
"Светла вест" - 1 т.
Дикенс, Чарлс:
"Коледна песен" - 2 т.
Дънов, Петър:
"Книга за здравето" - 8 т.
Енде, Михаел:
"Приказка без край" - 8 т.
Есхил:
"Прикованият Прометей" - 1 т.
Зола, Емил:
"Жерминал" – 11 т.
Илиев, Андрея:
"Когато един мъж е на колене" - 1 т.
Камю, Албер:
"Чужденецът" - 2 т.
Карабашлиев, Захари:
"18% сиво" - 6 т.
Ламбовски, Бойко:
"Избрани стихотворения" - 1 т.
Леванова, Татяна:
"Маговетри. Спиралата на световете" - 5 т.
"Маговетри 2. Властелинът на илюзиите" - 5 т.
Леви, Владимир:
"Изкуството да владееш себе си" - 5 т.
Набоков, Владимир:
"Лолита" - 8 т.

Настев, Васил:
"Стихотворения" - 1 т.
Омир:
"Илиада" – 15 т.
Остин, Джейн:
"Гордост и предразсъдъци" - 7 т.
Попов, Алек:
"Мисия Лондон" – 5 т.
"Черната кутия" - 7 т.
Рупчев, Георги:
"Поезия" - 1 т.
Смит, Уилбър:
"Диво правосъдие" (Част първа) - 3 т.
"Диво правосъдие" (Част втора) - 8 т.
Сотирова, Луиза Георгиева:
"Розов храст в пустиня" - 1 т.
Софокъл:
"Антигона" - 1 т.
Стойчева-Василева, Нели Стефанова:
"Златните треви" – 3 т.
Форсайт, Фредерик:
"Денят на чакала" – 9 т.
Хосейни, Халед:
"Ловецът на хвърчила" - 7 т.
"Хиляда сияйни слънца" - 7 т.

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ Сляпа жена изумява с таланта си на художник

Картините на Лиза Фитипалди редовно се показват в художествените галерии по целия свят. Освен
това тя е автор на изключително популярна книга, в която художничката описва как се е научила да
рисува, независимо от това, че е сляпа...
През 1998 г. тя нарисувала първата улична сцена и от този момент прави това непрекъснато. При това
за всички остава загадка как Лиза успява да рисува, без да вижда боите и платното; художничката
твърди, че това е загадка и за самата нея.
Жизнерадостните и живописни платна на Лиза Фитипалди обикновено много се харесват на зрителите.
Но удоволствието от разглеждането на картините се сменя с изумление и дори шок, когато хората
научават, че авторът на тези картини е напълно лишен от зрение.
Сляпа художничка? Ако човек не е виждал произведенията на Лиза, трудно би повярвал в това. Но
творчеството на тази авторка за пореден път доказва, че талантът и силата на човешкия дух могат не
просто много - понякога те правят дори невъзможното.
Руснакът Дмитрий Дидоренко също е сляп художник. Но Дмитрий рисувал картини и преди да изгуби
зрението си, а уникалното в историята на Лиза Фитипалди е това, че жената престанала да вижда през
1993 г., а за първи път взела четката в ръце две години по-късно - през 1995 година.
Като дипломиран счетоводител и финансов аналитик Лиза заедно със зрението си изгубила и своята
работа, независимостта и смисъла на живота си. Нейната депресия продължила повече от година,
докато веднъж нейният съпруг не й донесъл детски комплект с акварелни бои. За всеобщо удивление
Лиза взела четката в ръка и започнала да рисува.

Без да има никакво художествено образование, Лиза Фитипалди се сблъскала с много трудности. Тя не
могла да изучава техниката на живописта, наблюдавайки действията на учителя, не можела да вижда и
картините. Но това не обезкуражило жената и тя измислила собствена система за обучение - слушала
аудиоверсии на книги за изкуството и посещавала заедно с мъжа си знаменити музеи, за които тя
никога не намирала време в своя предишен живот. За да се ориентира в композицията на бъдещата
картина, Лиза опъвала върху бялото платно мрежа от връвчици, но с времето се научила да минава и
без тях.
Критици и други художници неведнъж казвали на Лиза, че тя може колкото иска да рисува абстракции
или цветя, но никога няма да стане художничка, доколкото няма да бъде по силите й да изобразява
хора и сцени от уличния живот. Това било предизвикателство, на което Фитипалди отговорила
достойно.
Владимир ЙОНЕВ

СТРАТЕГИИ Дългосрочна стратегия за заетост на хора с увреждания 2011 - 2020 г.

Трудовата заетост на хората с увреждания е национален приоритет, който изисква постоянно
политическо и обществено внимание, както и максимална степен на координация на политиките,
отнасящи се до нея. Реализацията на пазара на труда на тази уязвима група е един от основните
инструменти за интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.
Настоящата стратегия е политически документ, определящ визията на правителството в областта на
трудовата реализация на хората с увреждания и очертава конкретни мерки, които е необходимо да се
осъществят, за да се осигурят условия за достоен живот на хората с увреждания, основан на труд.

Стратегията се приема в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие и се
основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в препоръките на Съвета на Европа, добрите
практики на държавите-членки на ЕС, принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с
увреждания.
Съгласно изследвания на ЕК един на шест граждани на ЕС е човек с увреждане или това е около 80
милиона от общото население на съюза, което е приблизително 16%. Установено е, че при хората с
увреждания степента на бедност е 70% по-висока от средната главно поради ограничен достъп до
заетост.
Подписаният през 1997 г. в Амстердам Договор за създаването на Европейските общности (ДЕО)
въвежда специални изисквания на ниво ЕС относно недопускането на дискриминация и осигуряването
на равни възможности и борба със социалната изолация на хората с увреждания. Съгласно Декларация
22 от заключителния акт на Амстердамския договор европейските институции са задължени да отчитат
нуждите на хората с увреждания, когато приемат мерки за синхронизиране на законодателството на
държавите-членки с изискванията на Общия пазар.
През 1998 г. Европейската комисия приема Кодекс на добрите практики за заетост на хората с
увреждания, а през май 1999 г. социалните партньори формално приемат съвместна декларация
относно заетостта на хората с увреждания. В европейската стратегия за заетост и насоките към нея
официално се признават и формулират проблеми, с които се сблъскват хората с увреждания при
намирането и задържането на работа.
На 27 ноември 2000 г. Европейският съвет приема Директива 2000/78/ЕО, с която се въвежда обща
рамка за недопускане на дискриминация по признак раса, етнически произход, вяра, религия, пол,
увреждане и сексуална ориентация, както и равно третиране при наемане на работа и упражняване
правото на труд. Това е първата законодателна мярка на общностно ниво, която предоставя защита
срещу дискриминация на хората с увреждания в работна среда.
Основополагащи документи на ЕС и международната общност третират равните права на хората с
увреждания включително и по отношение на трудовата им заетост, а именно:
Хартата за фундаменталните права в ЕС ( чл. 1, чл. 21, чл. 26 );Стандартните правила на ООН за
равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания;Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания.ЕК осъзнава важността на реалното включване на хората с увреждания в обществото,
поради което през 2010 година разработи и предложи за одобрение Европейска стратегия за хората с
увреждания 2010 – 2020 г. - "Европа свободна от бариери", както и план за действие по прилагането й.
Основният акцент на стратегията е елиминирането на идентифицираните бариери в страните-членки и
комисията е определила осем основни сфери за действие, като една от тях е заетостта на хората с
увреждания.
Във връзка с Препоръка Rec(2006) 5 на Комитета на министрите към страните-членки на Съвета на
Европа е разработен "План за действие за подпомагане на правата и пълноправното участие в
обществото на хората с увреждания: подобряване на качеството на живот на хората с увреждания в
Европа 2006-2015".
Ключовата цел на плана за действие за хората с увреждания е да служи за практически инструмент за
развитие и прилагане на изпълними стратегии за постигане на пълноправното участие на хората с
увреждания в обществото и накрая да прокара аспект за уврежданията чрез всички сфери на
политиките в страните-членки. Планът за действие има за цел да отговаря на специфичните за
различните страни условия, както и на преходните процеси, които се провеждат в някои
страни-членки.
Планът за действие поощрява държавите да откликват на нуждите на хората с увреждания чрез
предоставянето на качествени и иновативни услуги и утвърждаването на вече съществуващите мерки.
Стреми се да предостави ползотворен източник на вдъхновение за частни предприятия,
неправителствени организации и други международни организации. Той разглежда
неправителствените организации на хората с увреждания като компетентни и експертни партньори в
развитието на политиките, които трябва да бъдат консултирани като актьори в процеса на вземане на
решения, които се отразяват на техния живот. Изпълнението на плана за действие ще бъде следено и
оценявано редовно, за да се определя напредъкът на национално ниво, както и за да се споделят

добрите практики.
Демократичните промени в България намериха своето отражение по отношение на идентифицирането
на проблемите на хората с увреждания в страната и подходите за тяхното разрешаване.
Република България спазва препоръките на Съвета на Европа, отправени към всички правителства да
работят активно в областта на интегрирането на хората с увреждания, като им осигуряват заетост и все
по-благоприятни условия на живот. Трудовото законодателство в нашата страна изцяло е съобразено с
изискванията на ЕС. При наемане на работа на лица с трайно намалена работоспособност се прилагат
както общите разпоредби на трудовото законодателство, така и специални законови и подзаконови
нормативни документи, имащи за цел да защитят техните специфични потребности и да стимулират
работодателите да ги наемат на работа.
Настоящата стратегия е разработена след оценка на положението на хората с увреждания в
работоспособна възраст на свободния пазар на труда. Стратегията е съобразена с Конституцията на
Република България, в която е залегнало правото на труд на всички граждани на страната, като
държавата е тази, която създава условия за осъществяване на това право, а лицата с психически и
физически увреждания "се намират под особена закрила на държавата и обществото".
Анализ на заетостта на хората с увреждания
Трудовата реализация на хората с увреждания основно е уредена в Закона за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ) и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). По данни на НОИ и НСИ хората с
увреждания в работоспособна възраст са около 200 000 човека, като от тях около 10% са заети в
различни сфери на обществения живот. По данни на Агенцията по заетост (АЗ) през 2010 г. активно са
търсили работа 13 525 човека с увреждания, което представлява 4% от общия брой на регистрираните
безработни лица. През същата година по мерките, разписани в Закона за насърчаване на заетостта и
Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, АЗ е осигурила работа на
4 807 лица от целевата група. За 2009 г. по програмите за трудова заетост, регламентирани в Закона за
интеграция на хората с увреждания, АХУ е осигурила подкрепа за запазване на работните места на
1743 хора с трайни увреждания, от които на 1683 лица в специализирани предприятия и кооперации.
Безработните в тази рискова група се отличават с някои физически, психически, професионални и
образователни особености:
• Регистрираните като търсещи работа са предимно хора с общи заболявания, попадащи в групата с 50
до 70 на сто загубена работоспособност. Това е най-многобройната група сред всички безработни с
намалена работоспособност. Те са запазили до голяма степен работоспособността си, което позволява
по-лесно да бъдат устройвани на работа, с изключение на работни места, свързани с тежки физически
натоварвания. Тези хора с увреждания имат по-големи шансове да се реализират на пазара на труда.
• Следващата група е на хората с увреждания на опорно-двигателния апарат и техният брой е около
20% от общия брой на лицата с намалена работоспособност. За тях трудно се намира подходяща
работа, но дори и да се намери, те не могат да се реализират поради липсата на достъпна среда.
• Делът на хората с умствени и психически увреждания, регистрирани като търсещи работа, е около
11%. Техните шансове за трудова реализация са незначителни. Работодателите отказват да ги наемат и
единствената възможност за тях остават специализираните предприятия и/или надомната работа.
• Групата на хората със зрителни увреждания е с относителен дял от близо 9% от общия брой
регистрирани лица и техните шансове за трудова реализация на свободния пазар на труда са много
малки.
Видно от изложеното, много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс
да намерят своята реализация на пазара на труда. Причините за това са многобройни и от различно
естество. Някои по-важни от тях са:
- социална изолация и липса на мотивация – съгласно резултатите от реализиран проект на АХУ по
програма ФАР на тема "Анализ на положението на хората с увреждания в България" целевата група
счита, че политиките по осигуряване на заетост на желаещите да работят хора с увреждания не се
достатъчно гъвкави; доверието в ефективността на Бюрата по труда е ниско, поради което една малка
част от определящите се като безработни лица с увреждания са се регистрирали в тях; целевата група
няма доверие на работодателите по отношение спазването на предписанията за условията на труд в

решенията на ТЕЛК и счита, че основен фактор за намирането на работно място е способността за
адаптиране към обикновени неспециализирани условия на труд и пр.
По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" през 2010 г. стартира проект "Повишаване
качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху
уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно". Една от основните цели е повишаване
качеството на предлаганите посреднически услуги от страна на Агенцията по заетостта посредством
осигуряване на индивидуален подход, ориентиран от една страна към специфичните нужди на
уязвимите групи на пазара на труда, а от друга към ключовите работодатели в отделните региони на
страната. За постигане на целта ще бъдат обучени и назначени в системата на АЗ трудови медиатори,
трудови консултанти и трудови посредници, както и ще бъдат организирани 12 специализирани
трудови борси с фокус към различни целеви групи, в т.ч. и хора с увреждания.
- Неадекватно отношение на работодателите към целевата група - информацията, постъпваща от
Бюрата по труда в АХУ в изпълнение на чл. 27 от ЗИХУ показва, че работодателите определят работни
места за хора с трайни увреждания, но неохотно назначават на тях такива. Обикновено тези работни
места се заемат от здрави хора или при подаване на заявка за наемане на лица с увреждания към
Бюрата по труда се поставят неизпълними изисквания към длъжността. За съжаление този процес се
задълбочава в условията на съществуващата икономическа криза;
- неосигурен достъп до работното място. Един от най-тежките проблеми за хората с увреждания –
осигуряването на достъпна среда, все още не намира добро решение. Създадена е добра нормативна
база, като със Закона за устройство на територията се въвеждат изисквания за изграждане на достъпна
среда, а конкретните изисквания за осигуряване на достъпна среда са въведени с редица наредби с
технически норми за проектиране. Създадени са нормативни изисквания за изграждане на достъпна
среда в урбанизираните територии; за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;
поставяне на светофарни уредби на кръстовища, разположени на достъпни маршрути, за съпровождане
на зелената светлина на светофарната уредба от звуков сигнал. Видно от изложеното е създадена добра
нормативна база за осигуряване на физически достъп до работното място, жилището, други
ведомствени, културни и прочее сгради и други, но поради липсата на финансов ресурс, обществена
нагласа и активен контрол по изпълнението на задълженията от страна на местната власт, областните
съвети, държавните институции и др. все още не намира реално изпълнение.
- Липса на подходяща работна среда, съобразена със специфичните нужди на хората с увреждания.
Една от причините хората с увреждания да намират слаба реализация на пазара на труда е нежеланието
на работодателите да извършват допълнителни разходи за осигуряване на подходяща работна среда за
тези лица, която да е съобразена с техните функционални възможности. Към настоящия момент
единствено и само в ЗИХУ и ППЗИХУ са предвидени мерки за финансиране на работодателите от
обичайна и специализирана работна среда за адаптиране на работните места на наетите лица с
увреждания.
- Слаба информираност на обществото. Изключително важна предпоставка за успешното социално
включване на хората със специфични възможности е промяната на нагласите в обществото спрямо тях.
Все още те са доминирани от погрешни представи, съжаление, безразличие и негативизъм. Това
обуславя необходимостта от провеждането на дългосрочни кампании за преодоляване на тези
"субективни" бариери и за промяна на стереотипите в начина, по който се представят и възприемат
увреждането и самите хора с увреждания. Много важно при този подход е хората с увреждания да се
представят като носители на позитивни роли, като равнопоставени граждани в едно демократично
общество. Кампанията за промяна на обществените нагласи трябва да протича успоредно с решаването
на всички проблеми, свързани с уврежданията.
- Слаба професионална квалификация. Характерно за професионалната структура на тази група е
преобладаващият дял на лицата без професионална квалификация. Делът им в общия брой на
безработните с намалена работоспособност през 2007 г. е 50.9% (при 52.5% през 2006 г.), следват
безработните с работнически специалности 25.4% (при 24.8% през 2006 г.) и специалистите – 23.7 %.
Професионалната подготовка на ученици с увреждания се извършва масово в съществуващите
специални училища или в малкото на брой специализирани центрове за обучение на деца със зрителни
или слухови увреждания, където изборът на професия е много ограничен. Хората с трайно намалена
работоспособност получават професионална преквалификация предимно в специализираните

предприятия и кооперации, където работят и обикновено тя не съответства на изискванията на
трудовия пазар. Законът за насърчаване на заетостта предвижда отпускане на средства за
професионална квалификация и преквалификация на наетите работници, но обикновено
работодателите рядко се възползват от тази възможност - само при положение, че наетият работник
отговаря на изискванията им и имат намерение да го задържат за по-дълго.
Демографското състояние на страната ни в последните години се характеризира с продължаваща
тенденция за намаляване броя на населението и промяна на неговата възрастова структура. Към края
на 2007 г. постоянното население на България е 7 640 240 души, като за последните 16 години то е
намаляло с около 1 млн. Според прогнозите на Евростат се очаква населението на страната към 2015 г.
да достигне около 7 130 хил. души или в следващите 9 години то да намалее с около 545 хил. души.
Основни фактори за това демографско състояние на населението в страната ни са отрицателният
естествен прираст и външната миграция.
В периода 2000 – 2007 г. броят на населението в трудоспособна възраст е намалял с 347,8 хил. Броят на
хората в тази възрастова група през последните две години е намалял с 0.6%. Тази тенденция, според
прогнозите на Евростат, ще се задълбочава и населението в тази възрастова група ще намалява средно
с около 1%.
Така описаните демографски тенденции потвърждават необходимостта от приемане и реализиране на
дългосрочна национална стратегия за заетост на хората с увреждания. Държавната политика трябва да
бъде насочена към максимално използване на човешки ресурс в работоспособна възраст, включително
хората с увреждания, като създаде условия за прилагане на пълен пакет услуги за трудова реализация
за тази уязвима група.
Трудовата заетост на хората с увреждания към настоящия момент се осъществява в специализирана
или интегрирана работна среда, както и чрез развитие на самостоятелна стопанска дейност.
Специализирана работна среда
Специализираните предприятия и кооперации за трудова реализация за хора с различни увреждания се
създават в България в началото на 50-те години на миналото столетие. Съществуването на тези
предприятия се е гарантирало чрез предоставяне на монополни производства, коопериране с
държавната промишленост или възлагане на държавни планови поръчки. Изолирането на хората с
увреждания от реалната икономика чрез системата на специализираните предприятия и кооперации
във времето на социализма се превърна в капан за заетостта на тази целева група в условията на
пазарната икономика. Без държавните поръчки и монопола в производството на определени стоки и
услуги специализираните предприятия и кооперации са на ръба на оцеляването.
В регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, воден от АХУ,
към днешна дата са регистрирани 124 специализирани предприятия и кооперации, в които работят
около 2000 лица с трайни увреждания. Те се препитават със среден доход близък до минималната
работна заплата. Хората с увреждания работят заедно със здравите работници, предприятията участват
на пазара наравно с фирмите, които не наемат хора с увреждания, което ги прави
неконкурентоспособни. Без подкрепа от страна на държавата те не биха могли да оцелеят на свободния
пазар, а все още представляват съществена форма за осигуряване на постоянна заетост на целевата
група. Към този момент те се ползват с известни данъчни преференции и държавни субсидии.
Последните стъпки в посока подкрепа на специализираните предприятия и кооперации държавата
извърши с изменение и допълнение на ЗИХУ през 2010 г., като намали относителния дял на заетите
хора с увреждания в предприятията и кооперациите от 50 на 30 на сто и увеличи процента на
възстановяваните средства от осигурителни вноски за всички осигурителни рискове, внесени от
работодателя, от 30 на 50. Независимо от изредените преференции и държавни субсидии, ползвани от
специализираните предприятия и кооперации, броят на заетите в тях хора с трайни увреждания
непрекъснато намалява.
В подкрепа на специализираната заетост е и схемата "Шанс за всички" по Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси", чиято основна цел е социално включване на хората с увреждания
чрез подкрепа за специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания за предоставяне
на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на

заетост на хора с увреждания. В Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013, по приоритетна ос 2: "Повишаване ефективността на
предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", област на въздействие 2.1: "Подобряване на
технологиите и управлението в предприятията", е разработена операция 2.1.1: "Технологично
обновление в предприятията". Основната цел на операцията е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в
България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на
достъп до професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси, продукти и
услуги.
Обичайна работна среда
Една от формите на заетост на хора с увреждания, която най-трудно намира своето приложение е
наемането на тези лица в обичайна работна среда. Работодателите се отнасят с нежелание и недоверие
към възможностите на хората с увреждания за полагане на пълноценен труд. Основна причина за това
е наслоилото се с десетилетия убеждение, че хората с увреждания не са способни да се трудят
равностойно на здравите, че нямат трудови навици и дисциплина. Дългата употреба на етикета
"неработоспособни" е довела дотам, че в конкуренция с другите участници на пазара на труда те имат
нулеви шансове за успех, особено в условията на икономическата криза. Все още обществото и в
частност работодателите не се замислят и не осъзнават простия факт, че загубата на работоспособност
на даден човек се отнася до определен вид труд в зависимост от вида и степента на увреждането му, а
не до трудоспособността му изобщо.
За да промени цитирания по-горе стереотип и подпомогне реализацията на повече хора с увреждания
на свободния пазар на труда, в последните няколко години държавата предприе определени стъпки, а
именно:
- за пръв път през 2003 г. държавата въведе специализирана програма за заетост и професионално
обучение на хората с трайни увреждания, част от която през 2005 г. бе регламентирана в ЗИХУ. Целта
на програмата, респективно ЗИХУ, е да стимулира широк кръг работодатели – държавни и общински
институции, неправителствени организации, частни фирми и др. – да наемат на работа хора с трайни
увреждания. За целта работодателите могат да получат от АХУ средства за осигуряване на достъп,
адаптиране и оборудване на определените за хора с трайни увреждания работни места, а от
подразделенията на АЗ минималната работна заплата със съответните дължими осигурителни вноски
за определен период от време. За съжаление работодателите от частния сектор проявяват незначителен
интерес, който все повече намалява в условията на икономическа криза и съществуваща безработица.
Ето защо считаме, че този вид заетост трябва да се обвърже с квотната система, което ще даде
възможност повече хора с увреждания да се реализират в обичайна работна среда.
Самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания
От 2006 г. Агенцията за хората с увреждания прилага програма за финансиране на проекти за
стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания. Интересът
към тази програма е изключително голям, но поради ограничения финансов ресурс са финансирани
само 129 проекта за периода 2006 – 2009 г. АХУ контролира изпълнението на проектите за срок от
около три години и констатира, че те се изпълняват успешно на 95%. Неизпълнението при останалите
5% се дължи на обективни причини (драстично влошаване здравословното състояние или смърт на
финансирания бенефициент). Тази форма на заетост на хората с трайни увреждания е изключително
удачна, устойчива, допринасяща за тяхното самочувствие, себеизява и удовлетвореност от
постигнатите резултати. Развитието на бизнеса на тези бенефициенти им дава възможност да станат
предприемачи и работодатели на други лица.
Предвид изложеното по-горе и с оглед на задълбочаващата се икономическа криза, водеща до
значително нарастване на безработицата като цяло, е необходимо правителството да приложи
по-гъвкави и разнообразни форми на заетост за хората с увреждания. Това ще е в унисон и с
по-ефективното прилагане на европейското законодателство по отношение на трудовата заетост на

хората с увреждания и тяхната равнопоставеност, както и с добрите практики на страните-членки.
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ, ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ И МЕРКИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПО ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 3 НА СПИСАНИЕ
"ЗАРИ", а пълният текст на документа – на сайта на ССБ http://ssb-bg.net/.

ЮБИЛЕЙ И той също си издигна паметник, неръкотворен и висок

Почти винаги говори много сериозно, официално, стакато, изричайки сякаш заповеди. Изглежда точно
затова доста често съм си мислил, че, ако имаше нормално зрение, вероятно щеше да бъде много строг
офицер. В своята военна кариера непременно щеше да стигне до звание полковник, а може би и
генерал дори. Но съдбата му възложи съвсем други мисии. И тези задачи той изпълни като перфектен
войник – прецизно, усърдно, предано, устремно и пожертвувателно.
На 22-и януари 2011 година той навърши една доста кръгла годишнина. Тогава с най-близки роднини
отбеляза своя 75-годишен юбилей. Имало е разбира се тостове и благопожелания към щастливия
юбиляр, отнасящи се най-вече до неговото здраве и занимания. Владимир получи десетки телефонни и
писмени поздравления от много селища на цялата ни страна, а също и от други държави. Чужди и
наши медии по свой начин отбелязаха и се готвят да отбележат този юбилей, публикувайки
подходящи текстове и снимки.
Владимир Желев е роден в Добрич. Въпреки силно увреденото си зрение, което има от ранна детска
възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град.
Веднага след завършване на гимназия започва работа като учител в близко село.
Владимир става член на ССБ през 1958 г., а от следващата година за дълъг период от време работи в
специализираните производствени предприятия във Варна и Пловдив, също и в офисите на
регионалните организации на ССБ в тези градове. Той обаче се връща към своята първа професия и
почти 20 години е талантлив и обичан учител в Националния център за рехабилитация на слепи в
Пловдив. Тази институция известно време г-н Желев успешно и всеотдайно ръководи.
Владимир Желев е многократно избиран в регионалните и национални органи на ССБ, в чиито
заседания винаги е вземал много дейно участие. Членовете на тези органи са респектирани от неговите
принципни позиции, адекватни анализи и уместни предложения. Колегата Желев е носител на всички
възможни съюзни отличия, включително и на медала за особени заслуги.
Нашият юбиляр започва да изучава есперанто в кореспондентски курс през далечната 1958 г. Няма
друг незрящ български есперантист, постигнал такива високи позиции в централното ръководство на
Българския есперантски съюз. И разбира се съвсем заслужено през 2007 година Владимир е обявен за
почетен член на тази организация. Няколко години той е инициативен и взискателен председател и на
Пловдивския есперантски дом на културата. Той е може би този български есперантист с нарушено
зрение, който е посетил най-много есперантски форуми в чужбина. Владимир Желев е първият
българин, който е избиран за член на ръководството на Световната лига на слепите есперантисти.
Вероятно той е и единственият български зрително затруднен есперантист - дългогодишен член на
Световния космополитен съюз. И още един доста важен факт от биографичните данни на твърде
активния Владо Желев - подпомогнат от перфектния езиков консултант Фани Михайлова, Владо като
истински вълшебник възкреси в 1995 година списание "Esperanta fajrero"("Есперантска искра"), което
след смъртта на своя първи редактор Тодор Шошев бе престанало да се издава. Рестартирайки това
списание, той е негов главен и единствен редактор до септември 2001 година, когато тежката
редакторска щафета от неговите ръце пое Данчо Данчев.
Повече от четири десетилетия Владо здраво и непрекъснато е обзет от пориви към пътешествия и
смело и неуморно пътува на изток и запад. Благодарение на есперанто той е посетил много европейски
страни, някои от които многократно. Разхождайки се из бившия Съветски съюз, българският
пътешественик успешно намира своята половинка - добродушната украинка Мария Гавриловна, която
сега също е всеотдайна есперантистка и негова лоялна секретарка.
Но без никакво съмнение, паметникът, неръкотворен и висок, на Владимир Желев като общественик е

учредената през 1998 г. от него и негови съмишленици Асоциация на невиждащите есперантисти в
България (АНЕБ). Само две години след основаването си, в началото на 2000 година, по своя членски
състав от 71 души тя вече твърдо заема второто място в Световната лига на слепите есперантисти.
АНЕБ успешно организира два световни конгреса на слепите есперантисти - в Пловдив през 2000
година и в Албена през 2007. Международната среща през 2003 г. във Варна според признания на
много чуждестранни есперантисти има също всички характеристики на световен конгрес. След
основаването на АНЕБ е налице бурен разцвет в дейността на българските невиждащи есперантисти.
Ежегодно във Варна се провеждат тридневни летни срещи с разнообразна програма, организират се
курсове по есперанто за начинаещи и за напреднали, "Esperanta fajrero" започна да излиза в говореща и
в интернет версия, бяха издадени на брайл, на касети, компактдискове и в електронен формат
есперантски учебници, речници, книги и други учебни помагала. АНЕБ се сдоби с просторен и добре
мебелиран клуб, който използват и останалите пловдивски есперантисти, провеждат се литературни
конкурси и други мероприятия. Естествено главна заслуга за постигането на тези достойни за
отбелязване успехи има нейният неуморен мотор - председателят Желев.
Владо Желев е написал стотици журналистически текстове, както и много доклади, публикувани в
различни есперантски списания и вестници. Той пише и много текстове на български за есперанто и за
различни есперантски събития, както и на други теми, предимно в областта на обучението и
рехабилитацията на слепите.
Читателите на списание "Зари" от много десетилетия също добре познават неспокойното перо на
талантливия добруджанец.
Педагогът Желев е съавтор на интересен брайлов учебник. Нашият съидейник е автор и на книгата
"Есперантското движение сред невиждащите хора в България". За някои от любезните читатели
вероятно ще бъде интересно да узнаят, че има поетични текстове в литературни сборници, чийто автор
е пак нашият многоуважаван юбиляр.
Ние, колегите и приятелите, поздравяваме скъпия юбиляр, като му пожелаваме добро здраве, дълъг
живот и много успехи в неговите различни роли и занимания.
Ангел СОТИРОВ

