
Бр. 31/19.08.2013 г. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  

Международна конференция 

 

ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

Повишаване на осведомеността и  

възможностите за заетост 
 

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г. 
 

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul 
 

Работни езици на конференцията:  

Турски, английски и френски 

 

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчи-
ците на услуги за хора с увреждания, НАСО като предста-
вител за България на EASPD, има удоволствието да ви 
покани от 26 до 28 септември на Международна конферен-
ция с тема: "Заетост за хора с увреждания - повишаване на 
осведомеността и възможностите за заетост". Подробна 
програма и информацията за събитието можете да види-
те по-долу.  
 

Предлагаме пътуване и участие в международна конферен-
ция в Истанбул за 4 дни, 3 нощувки в 4-звезден хотел при 
следните условия: 

 

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в 
двойна стая   

- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаня-
ване 
 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 30.08.2013 г. 

СРОК за превеждане на таксата за участие – 30.08.2013 г.  
 

 

Таксата за участие включва: транспорт с автобус от Бълга-

рия, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обрат-

но; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Ради-

сън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в че-

тиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закус-

ки; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на бъл-

гарски език. 

Превеждане на таксата за участие – до 30.08.2013 г. на бан-

кова сметка: 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

БАНКОВА СМЕТКА (ЛЕВА):  

Име на банката: Алианц Банк България АД  

IBAN: BG05BUIN 9561 1000 1887 59  

BIC: BUIN BGSF  

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Изпращане на регистрационната форма и копие от платежно-

то нареждане за платена такса в срок до 30.08.13 г. на следни-

те електронни адреси: sofia@naso.bg и ntc@naso.bg 

За членове на Алианса има възможност за осигуряване на 

грант за подкрепа на всяка организация: 

 При участие на 1 човек от организация – 90 лв. 

 При участие на повече от 1 човек – 150 лв. 

Грантовете за подкрепа ще бъдат преведени на организации-

те в двуседмичен срок след приключване на конференцията. 

Вижте още: 

 Регистрационeн формуляр и 

 Програма 
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19 август - Световен хуманитарен ден 

                    Традиционен Кулски панаир, град Кула 

23 август - Международен ден в памет на жертвите на роб-
ството и неговата забрана;  Европейски ден за възпомина-
ние на жертвите на сталинизма и нацизма 

24 август - Празник на гр. Гълъбово 

25 август - Празник на град Лъки и Ден на миньорите  

Работна среща в МТСП по проблемите на хората с увреж-

дания 

На 12 август 2013 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се проведе работна среща между заместник-

министър Лазар Лазаров, експерти от МТСП, експерти от 

НОИ – д-р Павлова и г-жа Асенова, представител на Главна 

инспекция по труда – г-жа Дичева, председатели или предс-

тавители на национално представените организации на и за 

хората с увреждания. В срещата участваха и представители 

на Националния алианс за социална отговорност.  

Вижте повече 

Агенция за социално развитие Вижън представя изложба

-живопис „Полъх от Варна“ 

На 14 август във Фестивален и конгресен център Варна бе 

открита изложба-живопис „Полъх от Варна”, посветена на 

деня на Варна и организирана от Агенция за социално разви-

тие Вижън и Асоциация за съхранение и развитие на българ-

ското изкуство Булгарика. Изложбата представя творби на 

участници от Творческа къща „Вижън Арт”, към Агенция за 

социално развитие „Вижън”.                                 Вижте повече 

Асоциация „Да съхраним жената”, Варна стартира пило-

тен обучителен курс по проект E.T.O.S. 

Асоциация „Да съхраним жената”, Варна стартира пилотен 

обучителен курс по проект E.T.O.S. – „Ефективно обучение 

на социално изключени” по програма „Обучение през целия 

живот”, подпрограма Грюнтвиг. Ръководител на проекта е д-р 

Йорданка Ненчева.                                                Вижте повече 

Отпускането на помощи на дете се обвързва с редовното 

посещение на подготвителните групи в детските градини 

и в училищата 

Получаването на месечни помощи за дете до завършване на 

средно образование се обвързва с редовно посещаване на 

подготвителните групи в детските градини или в училищата, 

освен ако това е невъзможно поради здравословното състоя-

ние на детето. Това реши правителството с промени в Пра-

вилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. 

Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември т. г. из-

менения в Закона.                                                  Вижте повече 

Предприети са мерки за недопускане липсата на медицин-

ски изделия, заплащани с публични средства 

Правителството удължи с една година сроковете за попълва-

не на списъка с медицински изделия, поддържан от Изпълни-

телната агенция по лекарствата, както и сроковете, след които 

НЗОК, МЗ, МТСП и лечебните заведения са задължени да 

договарят само медицински изделия, включени в този списък.  

Вижте повече 

Започна изпълнението на проект „Повишаване на органи-

зационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда” 

Проект „Повишаване на организационния капацитет на Изпъл-

нителна агенция „Главна инспекция по труда” на стойност 225 

422, 67 лева, с продължителност 18 месеца, осъществяван по 

Оперативна програма „Административен капацитет" беше 

представен на 16.08 на пресконференция.           Вижте повече 

Председателят на ДАЗД се обърна за съдействие към 

НСОРБ заради зачестилите случаи на удавени деца 

Във връзка с увеличаващите се случаи на удавили се деца в 

неохраняеми водоеми председателят на Държавната агенция 

за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева се обърна за съдейс-
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твие към Националното сдружение на общините в Република 

България /НСОРБ/.                                                Вижте повече 

ДАЗД ще стимулира достъпа на младите хора до култура 

„Културата и творчеството дават уникален шанс да се открие 

разнообразието в обществото и да се изгради национално 

самочувствие. Изкуството предоставя възможност на всеки 

човек да изрази себе си и да въздейства на останалите А 

популяризирането на културата и ранният достъп на млади-

те хора до тях има решаваща роля за укрепване на личнос-

тите връзки, насърчава участието им в обществените дела и 

разширява диалога между поколенията.” Това заяви предсе-

дателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ 

Ева Жечева.                                                           Вижте повече 

Обществено обсъждане на Националната комуникацион-

на стратегия за 2014-2020 г. 

Публикувана за обществено обсъждане е Националната 

комуникационна стратегия за 2014-2020 г. Това е основопо-

лагащият документ по отношение на публичната политика на 

всички програми от Споразумението за партньорство за 

следващия програмен период.                             Вижте повече 

Първото предложение за лого за Новия програмен пери-

од е вече факт! 

Постъпи първото предложение на участник в конкурса за 

лого за новия програмен период 2014-2020 г. Конкурсът е 

открит за всички желаещи да покажат своите творчески 

идеи. Инициативата се реализира под патронажа на замест-

ник министър-председателя и министър на правосъдието 

Зинаида Златанова. Предложенията се събират до 17.00 

часа на 1 октомври 2013 г.                                    Вижте повече 

Със 7,5 млн. лв. се увеличава бюджетът по процедура за 

общинските администрации 

С решение на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна 

програма „Административен капацитет" (ОПАК) се увеличава 

общият размер на предоставената безвъзмездна финансова 

помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи опре-

делени изисквания за качество за общински администрации с 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по подприоритет 1.3 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики" от 6,5 млн. лв. на 14 млн. лв.  

Вижте повече 

Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на ино-

вативни проекти (ГСФИП) 

Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за 

финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма 

„Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността 

по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ 

мониторинг. Мониторингът ще започне през м. септември 

2013 г. и ще се провежда от Звеното за управление на програ-
мата (ЗУП).                                                               Вижте повече 

Дни на отворените врати 2013 в Брюксел 

Вече е отворена Онлайн регистрацията за участие в събития-

та на Дните на отворените врати 2013, което ще се проведе в 

Брюксел от 7 10 октомври 2013 година. Изданието 2013 г. се 

организира под мотото „По пътя към 2020 г.“ и се фокусира 

върху ангажимента на регионите и градовете при подготовка-

та и представянето на техните програми за политиката на 

сближаване за периода 2014-2020 г., с европейско финанси-

ране на обща стойност 345 млрд EUR.                 Вижте повече 

Индексът за устойчивост на НПО у нас отбелязва леко 

подобрение през 2012 г. 

Индексът за устойчивост на неправителствените организации 

(НПО) в България за 2012 г., показва леко подобрение, но 

гражданският сектор у нас все още остава нестабилен. Това 

съобщи Любен Панов, програмен директор на Българския 

център за нестопанско право (БЦНП) на състояла се прескон-

ференция в БТА.                                                      Вижте повече 

Одобрени са резултатите от неформален съвет по конку-

рентоспособност 

Правителството се запозна с доклад за участието на българс-

ката делегация в неформалното заседание на Съвета на ми-
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нистрите на Европейския съюз по конкурентоспособност 

(вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания). Форумът 

се проведе от 22 до 24 юни във Вилнюс.             Вижте повече 

Правителството прие Национална програма за развитие 

на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г. 

Правителството прие нова Национална програма за развитие 

на физическото възпитание и спорта като отмени одобрената 

през 2012 г. Необходимостта от това е продиктувана от обс-

тоятелството, че в сега действащия документ част от мерките 

са с изтекъл срок и той е неработещ.                   Вижте повече 

Разширява се кръгът на децата, обхванати в схемата 

„Училищен плод” 

Правителството измени Наредбата за условията и реда за 
прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчу-

ци в учебните заведения „Училищен плод“. Промените водят 

до разширяване на кръга на обхванатите от нея деца и уче-

ници, облекчаване на режими за доставчиците и за предоста-

вянето на плодовете от детските градини и училищата.  

Вижте повече 

Младежи от Горна Оряховица помагат на бедни и бездом-

ни хора 

Младежи от Горна Оряховица са посветили лятната си вакан-

ция на благотворителна дейност. С много ентусиазъм те съ-

бират пари и помагат на бедни и бездомни хора, самотни 

майки и инвалиди. Голямото предизвикателство пред тях сега 

е да дарят надежда на волейболната звезда от близкото ми-

нало Тодор Велинов, който страда от тежко заболяване и 

трета година е прикован в инвалидна количка.   Вижте повече 

И Свиленград със защитено жилище 

Първа копка на защитено жилище бе направена в Свиленг-

рад, съобщават от кметството. Строителството се осъщест-

вява по проект, спечелен от администрацията на стойност 

345 000 лева.                                                           Вижте повече 

Европейският парламент организира форум за младежка-

та безработица 

Младежката безработица е темата на тазгодишното издание 

на гражданския форум "Агора". Срещата се организира от 

Европейския парламент от 2007 г. насам. Форумът "Агора" ще 

се състои в Брюксел от 6 до 8 ноември. Крайният срок за кан-

дидатстване за участие онлайн е 31 август. В срещата могат 

да участват кандидати на възраст от 18 до 30 години, които 

живеят в една от 28-те страни членки на ЕС.       Вижте повече 

Международният конкурс за съвременно изкуство във 

Венеция търси таланти 

Италианската културна асоциация MoCA в сътрудничество с 

Arte laguna Studio организира осмото издание на ежегодния 
арт конкурс, посветен на съвременното изкуство "Arte Laguna 

Prize". Конкурсът се провежда в пет различни категории: рису-

ване, скулптори и инсталации, фотография, видео и пърфор-

манс, виртуално и дигитално изкуство. За всеки раздел е 

предвидена награда от 7000 евро.                        Вижте повече 

Програмата за подкрепа на НПО в България набира външ-

ни оценители  

Институт “Отворено общество“ – София и Фондация 

„Работилница за граждански инициативи“, в качеството си на 

Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените 

организации в България по Финансовия механизъм на Евро-

пейското икономическо пространство, набират външни оцени-

тели, които да извършват качествена оценка на постъпили 

проектни предложения в рамките на Програмата.  

Вижте повече 

15-годишен габровец стана световен шампион на 1500 

метра за хора с увреждания 

15-годишен българин от Габрово стана шампион на първенст-

вото на планетата за хора с физически увреждания на въз-

раст до 23 години. Християн Стоянов си заслужи златния ме-

дал в състезание на 1500 метра в пуерториканския град Мая-

гез. Стоянов е възпитаник на треньора Веселин Георгиев от 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5063&g=�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5057&g=�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5054&g=�
http://bnt.bg/bg/news/usernews/105876/mladeji_ot_gorna_orjahovica_pomagat_na_bedni_i_bezdomni_hora�
http://haskovo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=24703&Itemid=99999999�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2123159_evropeiskiiat_parlament_organizira_forum_za_mladejkata/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2123818_mejdunarodniiat_konkurs_za_suvremenno_izkustvo_vuv/�
http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=68�


Бр. 31/19.08.2013 г. 

НОВИНИ 

клуб „Орловец 93" и златният медал не е първото му отличие 

в шампионата.                                                        Вижте повече 

Проект осигури заетост на хора с намалена работоспо-

собност 

"Грижовност" ЕООД завършва изпълнението за проект 

"Развитие на социалния капитал в Агенция "Грижовност" чрез 

образование и приобщаване на хора с увреждания от град 

Пловдив", по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" 2007-2013 г.                                             Вижте повече 

600 000 души са вкарани в първия регистър на хора с ув-

реждания у нас 

Данните на 600 000 души са вкарани в първия в България 

регистър на хора с увреждания, съобщи БНР. Регистърът ще 
дава информация за техния здравен, социален и образовате-

лен статус, като целта е така по-лесно те да могат да се 

адаптират в обществото и да си намерят работа.  

Вижте повече 

Община Пловдив строи жилища за 4 млн. за деца в риск 

Община Пловдив ще настани 78 деца в риск в пет центъра от 

семеен тип и защитено жилище чрез проект по ОП 

"Регионално развитие". Това съобщи заместник-кметът Дими-

тър Кацарски, цитиран от БТА. Проектът - "Социална инфрас-

труктура в град Пловдив - модел за по-добра грижа за деца-

та", се финансира от европейския фонд за регионално разви-

тие и има за цел да подобри условията на живот на тези де-

ца, осем от които са с увреждания, уточни Кацарски.  

Вижте повече 

Община Ценово започна изпълнението на проект за съз-

даване на Дневен център за възрастни хора с уврежда-

ния 

Община Ценово подписа Договор за безвъзмездна финансо-

ва помощ № BG051PO001-5.2.13 за създаване на "Дневен 

център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово" на стой-

ност 109 220,51 лв , периодът за изпълнение на проекта е 18 

месеца. Изпълнението на проекта започва от 1 август 2013 г, 

а Центърът ще започне да функционира 4 месеца след нача-

лото на проекта.                                                      Вижте повече 

След ремонт НХА е изцяло обновена и с достъп за лица с 

физически увреждания 

Националната художествена академия успешно приключи 

изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна и енергое-

фективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“. 

Продължителността на проекта е 18 месеца – от 1 март 2012 

г. до 31 август 2013 г. Общата стойност на проекта е 1 803 

911,71 лв. Финансовият принос на ЕС е 85%, националния 

принос е 10% и 5% е финансовото участие на НХА.  

Вижте повече 

Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за 
безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот 
в общността“, приложения към ръководство 

Становище на НСОРБ по публично обсъждане на проект на 
Споразумение за партньорство на Република България, очер-
таващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014 - 2020 г. 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации 
(НПО) в България за 2012 г. 

Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система (2013-2020) 

Проект на Наредба за изменение на Наредба 11 за приемане 
на ученици в държавни и общински училища  

Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно 
административно обслужване  

Проект на Отчет за 2012 г. за изпълнението на Актуализирана-
та Национална стратегия за демографско развитие на населе-
нието в Република България (2012 – 2030 г.) и Проект на План 
за 2013 г.  

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 
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Снимай МЕ - фото конкурс 

Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от 
универсалния символ на правата на човека - направи го 
свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и разви-
тие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пла-
мен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по 
"Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. 
Проектът "Бъди част от универсалния символ на правата на 
човека - направи го свой" има за цел да популяризира уни-
версалния символ на правата на човека в България.  

 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече 

Конкурс за иновативни мениджъри  

Innovation Challenge 2013 

Маркет Тренд ООД и СИТИ Колидж, международен факул-
тет на University of Sheffield обявиха началото на второто 
издание на конкурса на иновативни мениджъри Innovation 
Challenge 2013. Победителят в конкурса ще спечели 100% 
стипендия на стойност 15 000 евро за Executive MBA програ-
мата на CITY College, the International Faculty of University of 
Sheffield. Неговите подгласници ще спечелят частични сти-
пендии, които възлизат на обща стойност над 25 000 евро. 

Приемането на проектите вече започна, а крайният срок е 
31 август 2013 г.                                                  Вижте повече 

Фонд за балканско изкуство и култура 

Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 

Подпомагане на мобилността на работещите с младежта 

BG06 „Деца и младежи в риск" 

Програма „Вяра в децата и семейството” 

Фонд „Социална закрила”  

Програма "Учене през целия живот" 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДСТОЯЩО 

21-23 август - Изнесена приемна на ОИЦ – София в Борисо-

вата градина 

21 август - Представят новите оперативни програми пред вар-

ненци със зрителни увреждания 

24 август - ОИЦ – Габрово представя добри практики в с. Яво-

рец, община Габрово 

26 август - Пресконференция на ОИЦ – Добрич 

20 август – 26 септември - График на мобилните кабинети и 

прояви във връзка с лятната АНТИСПИН кампания 2013 г.  

26 - 28 август - Хелзинки, международен симпозиум „Работа, 

здраве и добър живот: Активно стареене и заетост“ 

19 - 24 септември - Седми международен музикален фести-

вал „Надмощие на духа” 

28 септември - Денят на правото да знам! 

 

Правото на достъп до информация е важно човешко право и 
необходимо условие за упражняване на други основни пра-
ва, за открито и отговорно управление, и условие за участи-
ето на хората в процеса на взимане на решения. 

Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г.  

чрез обновената страница на Деня на правото да знам. 
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Достъпността и животът без бариери са като въздуха  

Микола Подрезан  

 

Микола Подрезан е 
украински инженер-
строител, режи-
сьор, социален ра-
ботник и пътешес-
твеник, който оби-
каля света на ин-
валидна количка по 
маршрута на олим-
пийския огън. Нас-
коро включи и бъл-
гарската столица 
в тази обиколка. 
Микола Володими-
рович ще посети 
общо 35 страни, 

като инициативата му започна на 5 юли 2004 г. и ще завър-
ши в Киев на 5 юли 2014 г. Проектът му се осъществява под 
патронажа на Министерството на външните работи на 
Украйна и на Националния олимпийски комитет на Украйна. 
А в София Микола Володимирович усети и оцени реалната 
подкрепа на дипломатите от посолството на Украйна в 
България. 

Как, кога и защо започна обиколката ви по маршрута на 
олимпийския огън ,  Микола Володимирович?  
През 2004 г. имах щастието да нося факела на Олимпиадата в 
Атина. Това бе първата в историята световна щафета на 
олимпийския огън. Тя мина през 35 града в 27 държави на 6 
континента. Щафетата се оказа и предпоследна, като броим 
пекинската. Но поради различни причини, възпрепятстващи 
провеждането й, от Международния олимпийски комитет бе 
взето решение повече подобни събития да не се организират. 
Това е скъпо, тежко, неблагодарно и небезопасно занимание. 
Горд съм, че бях сред 120-те украинци, включени в тази све-
товна акция, минала и през Киев. В инвалидна количка освен 
мен бе само още един човек. Когато събрах цялата информа-
ция за проявата, реших, че е грях да не се възползвам от нея. 
Спечелих конкурса на Coca-Cola, наречен "Людина, що нас 
надихае" ("Човек, който ни вдъхновява" - бел. ред.), и бях изб-
ран да представлявам обществеността. Образованието ми 
дава възможност да погледна под различен ъгъл на нещата и 
да ги представя така, че да изглеждат вкусни (усмихва се). 

Защо във всеки град изминавате точно 1206 метра? 

Обичам цифрите да впечатляват, да има зрелище. Ако се ум-
ножат по 35 - броя на всички места от обиколката, ще се полу-
чат 42 км 195 метра, каквато е дължината на маратонската 
дистанция. София също е сред градовете, включени в светов-
ната щафета. Самият проект е започнал в украинската столи-
ца, от Площада на независимостта (Майдан незалежностi). 
Там, близо до Централната поща, е издигната колона. Върху 
нея има глобус и гълъби, като е посочено и разстоянието до 
всички столици по света. Затова бе напълно естествено да 
започна своята олимпийска маратонска обиколка именно от 
това място. И на 20 септември 2011 г. там се събраха предс-

Интервю на Альона Нейкова 
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тавители на пресата и мои приятели. Един от тях ми подари 
глобус, на който отбелязвам къде вече съм бил - преди катас-
трофата и след нея... Та от киевския площад и започна оби-
колката ми, като със съпругата ми Наташа седнахме в колата, 
стигнахме до летище Бориспол, откъдето отпътувахме за То-
ронто, а после - за Монреал. Именно там мина първият етап 
от моята програма. 

Как точно решавате коя да е следващата точка от обикол-
ката ви? 

Много внимателно се подготвяме за пътуванията си, за да 
спестим от времето, средствата и силите ни. В интернет тър-
ся маршрути, по които е минал олимпийският огън, разучавам 
ги и при първа възможност преодолявам дистанцията в даден 
град и държава. В София ни провървя, защото, преди да дой-
дем тук, не успях да намеря точна информация за мястото на 
щафетата. Но добре, че имам приятели в Центъра за незави-
сим живот, ръководен от изключителната жена, човек и патри-
от - Капка Панайотова. С нея се познаваме вече 10 години, 
въпреки че не сме се виждали. И когато й писах за проекта 
ми, тя много бързо ми помогна да открия точния маршрут на 
олимпийския огън. И на самото трасе тук ме подкрепиха две 
очарователни дами на инвалидни колички. Хората от този 
център са истински герои, те посвещават цялото си време, за 
да се борят за благополучието на другите. Капка и колегите й 
са гордост за България. От сърце им благодаря за помощта и 
подкрепата! 

Кои други градове вече успяхте да включите в щафетата? 

Освен Монреал, бях в Ню Йорк, в Лондон - по време на сама-
та Олимпиада там, Амстердам, Антверпен, Брюксел, Делхи, 
Рим и Барселона. София стана десета точка от обиколката 
ми. 

Къде ви предстои да отидете след българската столица? 

Вече планирахме и дори запазихме стаи в хотели и купихме 
билети за септември, когато ще пътуваме за Стокхолм и Хел-
зинки. През октомври ще сме в Атина и Древна Олимпия, а 
ноември ще стигнем до Кейптаун (Южна Африка). 

Освен че повтаряте пътя на олимпийския огън, имате още 
една мисия… 

Ако трябва да се обобщи в едно изречение, смисълът на моя 

проект ще звучи горе-долу така: "Адаптиране на паметниците 
на културата в Украйна така, че да се осигури възможност да 
бъдат посещавани от инвалиди." Искам всичко това да се слу-
чи въз основа на опита ми, натрупан по маршрута на първата 
световна щафета на олимпийския огън от 2004 г. Мисля, че 
със съпругата ми Наташа успяхме този хуманитарен проблем, 
касаещ изолацията на хора с физически проблеми, да 
"облечем" в красива спортно-туристическа идея. 
В колко страни сте били досега и каква е ситуацията там с 
достъпа до различни архитектурни и културни паметни-
ци? 

Досега посетих 41 държави, като 31 от тях - в инвалидна ко-
личка. И опитът ми на пътешественик, гражданин и обикновен 
мъж показва следното: не може да градиш страна без патрио-
тизъм. Дори хартийката, хвърлена направо на улицата, а не в 
кошче за боклук, говори за липсата на патриотизъм, за неже-
ланието страната да бъде чиста. Подобно нещо няма да види-
те в Норвегия или в Канада. А при нас, славяните, които 
всъщност сме добри и позитивни хора, незнайно защо не се 
обръща внимание на елементарни неща, които ни представят 
в унизителна светлина. Не зная дали заради белите ми коси, 
но съм наясно, че без патриотизъм нищо не е възможно. А той 
трябва не само да се гради, но и да се подхранва. Хората 
трябва да се радват, да се гордеят, че са граждани на дадена 
държава. А част от поводи за такива чувства са именно па-
метните места, които са свещени за всеки човек. Не е задъл-
жително това да са религиозни обекти. Може да са крепости, 
руините на Сердика, Софийският университет и т.н. В Украйна 
също е голям броят на подобни места, които са под закрилата 
на ЮНЕСКО и са на европейско и световно ниво по значимост 
за историята и културата. 
Може ли да се каже, че пътуванията са ваша страст? 
От малък мечтаех да пътешествам. За съжаление, в Съветс-
кия съюз това не бе възможно. И първото ми задгранично 
пътуване се състоя, когато бях на 35. Буквално 4 години по-
късно попаднах в катастрофа и получих травма на гръбнака. 
Мнозина мои приятели помислиха, че вече съм се напътувал. 
Но 6 месеца по-късно се качих на кораб, който правеше круиз 
по Дунава, и стигнах до Румъния и България - въпреки че бях 
в инвалидна количка. Митничарите, които ме познаваха от 
предишните ми пътувания, дори се усъмниха, че инвалидната 
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количка е моя и си помислиха, че искам да я продам (смее 
се). 
Отбелязал сте дори 60-ата си годишнина на път... 
Отпразнувах рождения си ден във влака, с който пътувахме в 
Полша, откъдето хванахме самолета за Норвегия. 
С каква цел продължихте да пътешествате и с инвалидна 
количка? 
Навремето обиколих почти целия СССР: бях и на Камчатка, и 
на Курилите, и в Средна Азия. А преди няколко години излезе 
популярно лъскаво списание, наречено "200 интересни места 
в Украйна". И когато го разлистих, видях, че съм бил вече в 
150 от тях - и преди да седна в инвалидна количка, и след 
това. Но за съжаление констатирах, че почти никое от тези 
интересни места не може да бъде посетено свободно от хора 
със специфични нужди. Затова като режисьор, мъж и инвалид 
си поставих за цел да проуча опита на други страни - по какъв 
начин зад граница паметниците на архитектурата и културата 
са достъпни за онези, които са в инвалидни колички. И реших 
да предоставя този свой опит на властите в Украйна, за да се 
адаптират и в моята родина различни обекти за нуждите на 
хората, които се придвижват с чужда помощ. 
И какво показаха вашите пътешествия? Как в други стра-
ни се грижат за инвалидите? 
Моите пътувания не са обикновени разходки. Те изискват и 
физически усилия, и финансови, и сериозна подготовка, и 
търсене на средства. За съжаление аз нямам генерален спон-
сор, който да застане зад мен и да ме подкрепи изцяло в на-
чинанието ми. Някои компании обаче помагат все пак с какво-
то могат. От Canon ми подариха фотоапарат. Екипът на екст-
ремалните украински пътешественици "Еквитас" направи аук-
цион, със събраните средства от който бях подпомогнат за 
пътуване до Индия. Останалото, общо взето, финансираме с 
Наташа сами. Имам апартамент в Киев, който давам под на-
ем, а събраните от него средства не харчим, а живеем скром-
но, като ги използваме за различни пътувания. 
Разходите за пътешествията обаче сигурно изобщо не са 
малки… 
Не е точно така. Разбира се, всичко струва пари, без тях не 
може. Но има варианти да се побираш в доста скромен бю-
джет. Ето например в София сме отседнали в чудесен хотел, 
който дори е пригоден за хора в инвалидни колички, а нощув-
ката в него струва само 19 евро. Да, тук не е суперлукс, но 

ние нямаме нужда от него. Важното е да има климатик, къде 
да се изкъпеш и да склониш глава след разходките из града, 
нали? В българската столица бяхме 4 дни и платихме за но-
щувките толкова, колкото струва една в друг подобен хотел в 
Европа. Пътуването до София обаче бе проблемно за нас. 
Защото, колкото и да е странно, да се лети до Лондон бе по-
евтино, отколкото струваше билетът от Киев до София. Но 
потърсихме по-евтини варианти, почакахме и успяхме да се 
вместим в сума, по-малка от 150 долара за отиване и връща-
не за двама от украинската столица до българската. Така че 
тукашните студенти спокойно могат да поработят някъде ля-
тото и да използват спечелените пари, за да отидат в друга 
страна. 
А защо първото ви пътуване бе именно до Канада? 
Билетите до тази страна са много скъпи. Но там така ни пос-
рещнаха и се запалиха по идеята, че не се наложи да платим 
нито цент за всичко останало. 

До прочутата кула в Пиза - Италия, април 
2013 г. 



Бр. 31/19.08.2013 г. 

 

Кои държави според вас са най-благоустроени с оглед на 
грижата за хора със специфични нужди? 
Добро впечатление ми направиха скандинавските страни, 
Германия, Канада, САЩ. Общо взето, за инвалидите наисти-
на се грижат онези държави, където демокрацията е на много 
високо ниво. В този контекст обаче, извинете, но не мога да 
спомена нито Украйна, нито България, за която чета в интер-
нет, в пресата, слушам новини по радиото, гледам по телеви-
зията. У нас няма демокрация, а по-скоро клептокрация. 
Пътешествието до кой град не можете да забравите? 
Огромно впечатление ми направи Вашингтон - страхотен 
град, изключително интересен. Понеже, преди да заминем, не 
обърнах достатъчно внимание на маршрута ни там, се оказа, 
че минахме на метри от мемориала на Айнщайн. Съжалявам 
за това, разбира се. Още повече че надали някога ще отида 
отново във Вашингтон - много е скъпо и самото пътуване, и 
престоят там. Колосално впечатление ми направи и Барсело-
на. 10 години не съм бил там, толкова време мина и откакто 
за последно посетих София. Разликата в промените, настъпи-
ли в тези два града, е огромна. Преди време в Барселона бе 
доста сложно придвижването в инвалидна количка, но за едно 

десетилетие 95% от подлезите в града са адапти-
рани за хора със специфични нужди. Искам да 
отбележа обаче, че това не са само инвалиди, но 
и майки с деца в колички, за които също е много 
важно да могат да се придвижват спокойно в гра-
да. В Норвегия чух, че принципът, от който се 
ръководят в грижите за адаптацията на хората, е 
следният: "Онова, което е жизнено необходимо 
за някои, трябва да е удобно за всички." В някои 
страни се обръща огромно внимание на човешки-
те права. И ако аз например не мога да вляза в 
определен музей или да посетя галерия или друг 
паметник на културата, това означава, че моите 
ч о в е ш к и  п р а в а  с а  н а р у ш е н и . 
Бъдете откровен: какви са впечатленията ви 
от  София - усетихте ли, че и тук правата ви за 
свободен достъп до градски и културни обек-
ти са погазени, или смятате, че властите тук 
са се погрижили за хора като вас? 

Много обичам София и България! По време на Руско-
турската война прадядо ми, който е бил офицер и инженер, е 
участвал в изграждането на мост на Дунава в Русе. Имам и 
страхотна френска книга от онези времена, със страхотни 
гравюри, посветени на този период. Дори мостът на дядо ми 
е там, аз самият някога съм минавал по него. "Златният Ор-
фей" също живее в спомените ми, продължавам да харесвам 
песните на Лили Иванова, Емил Димитров, Бисер Киров... 
Казвам ви го, за да разберете колко съм привързан към Бъл-
гария. Но като инвалид трябва да призная: много е трудно за 
такива като мен в София. Осмелявам се да го кажа, въпреки 
че не е добре гостът да критикува домакините си. Споделям 
го, защото искам в българската столица да е хубаво. 
Какво точно според вас трябва да се промени, за да се 
подобри животът на инвалидите в София? 
На пръв поглед може да се каже, че за хората със специални 
потребности тук е помислено. Например има асансьори в 
метрото. Но е невъзможно да се стигне до тях с инвалидна 
количка! Трябва да наруша правилата на движението, за да 
се възползвам от асансьора. В Киев проблемът също е огро-
мен, ограничен е достъпът до главните улици на трудно под-
вижни хора. Говорих за това лично с кмета на украинската 
столица. Не бива да се притесняваме да си казваме болките, 

Край мавзолея Тадж Махал - Индия, октомври 2012 г. 
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да споделяме за онова, което прави живота ни още по-
труден. 
Нима грижата за инвалидите е непосилно скъпа за държа-
вата? 
Работата е там, че има по-важни неща за вършене (усмихва 
се иронично). Скъпи коли, маркови часовници, командировки 
в чужбина - в повечето случаи това са приоритетите на влас-
тимащите… 
Как протече обиколката ви на българската столица? 
Колкото и да ми беше трудно, прекосих цяла София. Беше ми 
много обидно, че в интернет информацията за туристическите 
обиколки на българската столица е доста оскъдна и отзивите 
са семпли, все едно няма какво да се види. Реших, че е край-
но наложително това да се промени, понеже смятам, че Со-
фия е недооценена като интересна дестинация. А тук не само 
че има изключително много мемориали, някои от тях са много 
интересни и дори странни, какъвто например е паметникът на 
трабанта, който е зад Царския дворец. Където и да ходя, пра-

вя снимки, качвам ги на сайта nesedidoma.com, като кадрите 
са придружени и от пътеписи. Иска ми се хората да пътуват 
повече, да се усмихват, да се сприятеляват... Когато това е 
налице, има по-малко злоба. 
Доколко София е благоприятно място за инвалиди? 
От гледна точка на достъпността на градската среда и кул-
турно-архитектурните обекти, трудно ми е да препоръчам 
София като туристическа дестинация. Тротоарите са в много 
лошо състояние, включително и в центъра на българската 
столица. Сигурно е трудно да се ходи по тях, а да се прид-
вижваш в инвалидна количка направо е невъзможно. 
Успяхте ли да се срещнете с някого от Столичната общи-
на и да споделите тези ваши наблюдения? 
Нямах такава цел. Не съм някакъв инспектор все пак. Научих 
обаче нещо странно за мен: в кметството ви работи жена, 
която също е в инвалидна количка, но смята, че в София 
всичко е наред и е осигурен необходимият достъп до градска-
та среда на хора със специфични нужди. Не познавам тази 
дама, но й желая много здраве. Вероятно понякога става ду-
ма не за инвалидност на краката или друга част от тялото, а 
за увреждания на душата, духа и може би на съвестта. 
Може ли да се преборят подобни недъзи според вас? 
Ще ви кажа следното. След Втората световна война инвали-
дите във Великобритания се обърнаха към двете камари на 
парламента и споделиха неволите си. Напомниха на община-
рите и на лордовете, че са защитавали Бога, кралицата и 
отечеството, в резултат на което са останали инвалиди. Та те 
са отправили апел, че щом тялото им е претърпяло толкова 
неприятни промени, редно е и страната им да се промени 
така, че да улесни по-нататъшния им живот. Но и от двете 
камари са отговорили, че в Британия всичко е прекрасно и 
инвалидите няма от какво да се оплакват. Тогава ветераните 
направили следния експеримент: на единия от лордовете 
вързали за 24 часа очите, а другия за едно денонощие сложи-
ли в инвалидна количка. Та този опит се оказал достатъчен 
за влиятелните политици, за да разберат какво е да не си 
здрав и да не можеш да се разхождаш и да виждаш като по-
вечето хора. 
Нито България, нито Украйна обаче са управлявани от 
лордове… 
Адаптирането на градската среда за хора с увреждания може 
да стане по доста лесен начин: кметът да седне в инвалидна 

По време на обиколката по маршрута на олимпийския огън в 
София заедно с активистките от Центъра за независим 
живот - юли 2013 г. 
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количка и да се опита да стигне някъде. Нека дори да е до по-
редното място, където открива някакъв обект и реже лентичка. 
Не да стигне дотам с хеликоптер или със скъпа лимузина, а 
като мен и другите хора със специфични нужди - на инвалидна 
количка. Тогава може би ще разбере на какво сме подложени 
всекидневно. Защото да помоля някого да ми помогне, за да 
стигна до асансьора на метрото, за мен като човек е унизител-
но. 
Къде не ви се е налагало да го правите? 
Когато публикувах пътеписите си от Норвегия, започнаха да ме 
питат наистина ли там за инвалидите няма бариери. Наистина! 
Достъпността и животът без бариери е като въздуха - когато го 
има и той е свеж, не го забелязвате, не се замисляте. Но ако 
започнете да се задъхвате, ще разберете, че го няма. 
Помагат ли ви хората, когато видят, че сте затруднен с 
придвижването? 
За мен е много важно да не ми обръщат внимание, да не се 
налага да моля някого за помощ. Инвалидността ми в Холан-
дия, в САЩ, в Канада е мой личен проблем, който там почти не 
се усеща. А в Украйна и някои други страни това е проблем на 
духа и съвестта. 
Какво ви направи най-голямо впечатление тук? 
В София се опитах да се придвижвам по улицата, но се оказа, 
че по тротоара това не е възможно. Затова се наложи да сляза 
на пътното платно. И недалеч от едни разкошни банкови офи-
си бе застанал полицай, който предложи да ми помогне. Но 
като видях, че зад бордюра всичко е в развалини, му казах, че 
предпочитам да рискувам живота си и да съм на шосето, къде-
то не е безопасно. И когато съпругата ми Наташа каза, че дори 
в Делхи е по-добре, видях, че полицаят, представител на 
властта в съвременна европейска столица, се изчерви. 
Инициатор сте и организатор на конкурси за красота, в кои-
то  участват  хора  в  инвалидни  колички . 
За съжаление скоро не се е случвало да провеждаме такива 
конкурси. Но на последния такъв - "Мис Украйна в инвалидна 
количка", имаше две победителки - местно момиче и българка, 
с която се запознах преди 10 години именно благодарение на 
Капка Панайотова от Центъра за независим живот. След успе-
ха на хубавата българка в Украйна се поизгубихме, но зная, че 
когато тя се е върнала в страната си, е била приета от държав-
ния глава. Радвам се, че съветниците на президента и той са-
мият са оценили това престижно постижение на момиче в ин-

валидна количка. А сега с радост разбрах, че Лида е в София 
и работи във Върховния апелативен съд. Срещнахме се с 
нея, разбрах, че чака дете... И тя ми сподели, че в нейния 
живот досега е имало две ярки събития - участието й в кон-
курса и сватбата й… 
Според вас подобни прояви за хора в неравностойно 
положение са нужни, за да повдигнат духа им, да им 
вдъхнат кураж или да дадат стимул, че животът продъл-
жава дори в инвалидна количка? 
Такива конкурси променят съдби. Проведохме 4 пъти "Мис на 
инвалидна количка" и 3 пъти - "Рицар на инвалидна количка". 
Сред момичетата финалистки почти всички са получили вис-
ше образование, омъжили са се, много от тях имат и деца. 
Някои са създали и оглавили и инвалидни организации в гра-
довете си. Смея да твърдя, че сме ги променили за две сед-
мици, докато е траела подготовката за конкурсите. А ги тре-
нирахме като за Специалните части (усмихва се). Конкурсите 
се провеждаха на едни от най-престижните украински сцени, 
с безвъзмездното участие на най-големите звезди на поп и 
рок музиката, с присъствието на президента и други важни 
представители на властта. В журито присъстваха народни 
артисти, дипломати, ректори на украински вузове. А такива 
неща дават увереност на момичетата и момчетата, че въпре-
ки травмите и невъзможността да ходят, те са не по-малко 
красиви и способни. Дори на хората в инвалидни колички са 
нужни образование, секс, семейство, деца, пътешествия и 
пълноценен независим живот. 

С победителките от Международния конкурс "Мис Украйна 
в инвалидна количка 2003" - отляво е българката Лидия 
Василиева 


	Европейският парламент организира форум за младежката безработица


Бр. 31/19.08.2013 г.
Бр. 31/19.08.2013 г.
Бр. 31/19.08.2013 г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
Снимай МЕ - фото конкурс
Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и развитие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пламен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по "Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. Проектът "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" има за цел да популяризира универсалния символ на правата на човека в България. 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече
Конкурс за иновативни мениджъри 
Innovation Challenge 2013
Маркет Тренд ООД и СИТИ Колидж, международен факултет на University of Sheffield обявиха началото на второто издание на конкурса на иновативни мениджъри Innovation Challenge 2013. Победителят в конкурса ще спечели 100% стипендия на стойност 15 000 евро за Executive MBA програмата на CITY College, the International Faculty of University of Sheffield. Неговите подгласници ще спечелят частични стипендии, които възлизат на обща стойност над 25 000 евро.
Приемането на проектите вече започна, а крайният срок е 31 август 2013 г.                                                  Вижте повече
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Фонд за балканско изкуство и култура
Оценка на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Подпомагане на мобилността на работещите с младежта
BG06 „Деца и младежи в риск"
Програма „Вяра в децата и семейството”
Фонд „Социална закрила” 
Програма "Учене през целия живот"
21-23 август - Изнесена приемна на ОИЦ – София в Борисовата градина
21 август - Представят новите оперативни програми пред варненци със зрителни увреждания
24 август - ОИЦ – Габрово представя добри практики в с. Яворец, община Габрово
26 август - Пресконференция на ОИЦ – Добрич
20 август – 26 септември - График на мобилните кабинети и прояви във връзка с лятната АНТИСПИН кампания 2013 г. 
26 - 28 август - Хелзинки, международен симпозиум „Работа, здраве и добър живот: Активно стареене и заетост“
19 - 24 септември - Седми международен музикален фестивал „Надмощие на духа”
ПРЕДСТОЯЩО
Международна конференция

ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Повишаване на осведомеността и 
възможностите за заетост

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г.

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul

Работни езици на конференцията: 
Турски, английски и френски

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, НАСО като представител за България на EASPD, има удоволствието да ви покани от 26 до 28 септември на Международна конференция с тема: "Заетост за хора с увреждания - повишаване на осведомеността и възможностите за заетост". Подробна програма и информацията за събитието можете да видите по-долу. 

Предлагаме пътуване и участие в международна конференция в Истанбул за 4 дни, 3 нощувки в 4-звезден хотел при следните условия:

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в двойна стая  
- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаняване

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 30.08.2013 г.
СРОК за превеждане на таксата за участие – 30.08.2013 г. 


Таксата за участие включва: транспорт с автобус от България, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обратно; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Радисън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в четиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закуски; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на български език.
Превеждане на таксата за участие – до 30.08.2013 г. на банкова сметка:
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
БАНКОВА СМЕТКА (ЛЕВА): 
Име на банката: Алианц Банк България АД 
IBAN: BG05BUIN 9561 1000 1887 59 
BIC: BUIN BGSF 
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Изпращане на регистрационната форма и копие от платежното нареждане за платена такса в срок до 30.08.13 г. на следните електронни адреси: sofia@naso.bg и ntc@naso.bg
За членове на Алианса има възможност за осигуряване на грант за подкрепа на всяка организация:
При участие на 1 човек от организация – 90 лв.
При участие на повече от 1 човек – 150 лв.
Грантовете за подкрепа ще бъдат преведени на организациите в двуседмичен срок след приключване на конференцията.
Вижте още:
Регистрационeн формуляр и
Програма
28 септември - Денят на правото да знам!

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права, за открито и отговорно управление, и условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.
Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г. 
чрез обновената страница на Деня на правото да знам.
НОВИНИ
НОВИНИ
Бр. 31/19.08.2013 г.
НОВИНИ
Бр. 31/19.08.2013 г.
КАЛЕНДАР
19 август - Световен хуманитарен ден
                    Традиционен Кулски панаир, град Кула
23 август - Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана;  Европейски ден за възпоминание на жертвите на сталинизма и нацизма
24 август - Празник на гр. Гълъбово
25 август - Празник на град Лъки и Ден на миньорите 
Работна среща в МТСП по проблемите на хората с увреждания
На 12 август 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе работна среща между заместник-министър Лазар Лазаров, експерти от МТСП, експерти от НОИ – д-р Павлова и г-жа Асенова, представител на Главна инспекция по труда – г-жа Дичева, председатели или представители на национално представените организации на и за хората с увреждания. В срещата участваха и представители на Националния алианс за социална отговорност. 
Вижте повече
Агенция за социално развитие Вижън представя изложба-живопис „Полъх от Варна“
На 14 август във Фестивален и конгресен център Варна бе открита изложба-живопис „Полъх от Варна”, посветена на деня на Варна и организирана от Агенция за социално развитие Вижън и Асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство Булгарика. Изложбата представя творби на участници от Творческа къща „Вижън Арт”, към Агенция за социално развитие „Вижън”.                                 Вижте повече
Асоциация „Да съхраним жената”, Варна стартира пилотен обучителен курс по проект E.T.O.S.
Асоциация „Да съхраним жената”, Варна стартира пилотен обучителен курс по проект E.T.O.S. – „Ефективно обучение на социално изключени” по програма „Обучение през целия живот”, подпрограма Грюнтвиг. Ръководител на проекта е д-р Йорданка Ненчева.                                                Вижте повече
Отпускането на помощи на дете се обвързва с редовното посещение на подготвителните групи в детските градини и в училищата
Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето. Това реши правителството с промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември т. г. изменения в Закона.                                                  Вижте повече
Предприети са мерки за недопускане липсата на медицински изделия, заплащани с публични средства
Правителството удължи с една година сроковете за попълване на списъка с медицински изделия, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата, както и сроковете, след които НЗОК, МЗ, МТСП и лечебните заведения са задължени да договарят само медицински изделия, включени в този списък. 
Вижте повече
Започна изпълнението на проект „Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
Проект „Повишаване на организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” на стойност 225 422, 67 лева, с продължителност 18 месеца, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет" беше представен на 16.08 на пресконференция.           Вижте повече
Председателят на ДАЗД се обърна за съдействие към НСОРБ заради зачестилите случаи на удавени деца
Във връзка с увеличаващите се случаи на удавили се деца в неохраняеми водоеми председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева се обърна за съдействие към Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.                                                Вижте повече
ДАЗД ще стимулира достъпа на младите хора до култура
„Културата и творчеството дават уникален шанс да се открие разнообразието в обществото и да се изгради национално самочувствие. Изкуството предоставя възможност на всеки човек да изрази себе си и да въздейства на останалите А популяризирането на културата и ранният достъп на младите хора до тях има решаваща роля за укрепване на личностите връзки, насърчава участието им в обществените дела и разширява диалога между поколенията.” Това заяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Ева Жечева.                                                           Вижте повече
Обществено обсъждане на Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г.
Публикувана за обществено обсъждане е Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г. Това е основополагащият документ по отношение на публичната политика на всички програми от Споразумението за партньорство за следващия програмен период.                             Вижте повече
Първото предложение за лого за Новия програмен период е вече факт!
Постъпи първото предложение на участник в конкурса за лого за новия програмен период 2014-2020 г. Конкурсът е открит за всички желаещи да покажат своите творчески идеи. Инициативата се реализира под патронажа на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Предложенията се събират до 17.00 часа на 1 октомври 2013 г.                                    Вижте повече
Със 7,5 млн. лв. се увеличава бюджетът по процедура за общинските администрации
С решение на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) се увеличава общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество за общински администрации с бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 по подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" от 6,5 млн. лв. на 14 млн. лв. 
Вижте повече
Мониторинг по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП)
Съгласно Насоките за кандидатстване по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” дейностите и отчетността по одобрените за финансиране проекти подлежат на текущ мониторинг. Мониторингът ще започне през м. септември 2013 г. и ще се провежда от Звеното за управление на програмата (ЗУП).                                                               Вижте повече
Дни на отворените врати 2013 в Брюксел
Вече е отворена Онлайн регистрацията за участие в събитията на Дните на отворените врати 2013, което ще се проведе в Брюксел от 7 10 октомври 2013 година. Изданието 2013 г. се организира под мотото „По пътя към 2020 г.“ и се фокусира върху ангажимента на регионите и градовете при подготовката и представянето на техните програми за политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., с европейско финансиране на обща стойност 345 млрд EUR.                 Вижте повече
Индексът за устойчивост на НПО у нас отбелязва леко подобрение през 2012 г.
Индексът за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2012 г., показва леко подобрение, но гражданският сектор у нас все още остава нестабилен. Това съобщи Любен Панов, програмен директор на Българския център за нестопанско право (БЦНП) на състояла се пресконференция в БТА.                                                      Вижте повече
Одобрени са резултатите от неформален съвет по конкурентоспособност
Правителството се запозна с доклад за участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания). Форумът се проведе от 22 до 24 юни във Вилнюс.             Вижте повече
Правителството прие Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г.
Правителството прие нова Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта като отмени одобрената през 2012 г. Необходимостта от това е продиктувана от обстоятелството, че в сега действащия документ част от мерките са с изтекъл срок и той е неработещ.                   Вижте повече
Разширява се кръгът на децата, обхванати в схемата „Училищен плод”
Правителството измени Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения „Училищен плод“. Промените водят до разширяване на кръга на обхванатите от нея деца и ученици, облекчаване на режими за доставчиците и за предоставянето на плодовете от детските градини и училищата. 
Вижте повече
Младежи от Горна Оряховица помагат на бедни и бездомни хора
Младежи от Горна Оряховица са посветили лятната си ваканция на благотворителна дейност. С много ентусиазъм те събират пари и помагат на бедни и бездомни хора, самотни майки и инвалиди. Голямото предизвикателство пред тях сега е да дарят надежда на волейболната звезда от близкото минало Тодор Велинов, който страда от тежко заболяване и трета година е прикован в инвалидна количка.   Вижте повече
И Свиленград със защитено жилище
Първа копка на защитено жилище бе направена в Свиленград, съобщават от кметството. Строителството се осъществява по проект, спечелен от администрацията на стойност 345 000 лева.                                                           Вижте повече
Европейският парламент организира форум за младежката безработица
Младежката безработица е темата на тазгодишното издание на гражданския форум "Агора". Срещата се организира от Европейския парламент от 2007 г. насам. Форумът "Агора" ще се състои в Брюксел от 6 до 8 ноември. Крайният срок за кандидатстване за участие онлайн е 31 август. В срещата могат да участват кандидати на възраст от 18 до 30 години, които живеят в една от 28-те страни членки на ЕС.       Вижте повече
Международният конкурс за съвременно изкуство във Венеция търси таланти
Италианската културна асоциация MoCA в сътрудничество с Arte laguna Studio организира осмото издание на ежегодния арт конкурс, посветен на съвременното изкуство "Arte Laguna Prize". Конкурсът се провежда в пет различни категории: рисуване, скулптори и инсталации, фотография, видео и пърформанс, виртуално и дигитално изкуство. За всеки раздел е предвидена награда от 7000 евро.                        Вижте повече
Програмата за подкрепа на НПО в България набира външни оценители 
Институт “Отворено общество“ – София и Фондация „Работилница за граждански инициативи“, в качеството си на Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, набират външни оценители, които да извършват качествена оценка на постъпили проектни предложения в рамките на Програмата. 
Вижте повече
15-годишен габровец стана световен шампион на 1500 метра за хора с увреждания
15-годишен българин от Габрово стана шампион на първенството на планетата за хора с физически увреждания на възраст до 23 години. Християн Стоянов си заслужи златния медал в състезание на 1500 метра в пуерториканския град Маягез. Стоянов е възпитаник на треньора Веселин Георгиев от клуб „Орловец 93" и златният медал не е първото му отличие в шампионата.                                                        Вижте повече
Проект осигури заетост на хора с намалена работоспособност
"Грижовност" ЕООД завършва изпълнението за проект "Развитие на социалния капитал в Агенция "Грижовност" чрез образование и приобщаване на хора с увреждания от град Пловдив", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.                                             Вижте повече
600 000 души са вкарани в първия регистър на хора с увреждания у нас
Данните на 600 000 души са вкарани в първия в България регистър на хора с увреждания, съобщи БНР. Регистърът ще дава информация за техния здравен, социален и образователен статус, като целта е така по-лесно те да могат да се адаптират в обществото и да си намерят работа. 
Вижте повече
Община Пловдив строи жилища за 4 млн. за деца в риск
Община Пловдив ще настани 78 деца в риск в пет центъра от семеен тип и защитено жилище чрез проект по ОП "Регионално развитие". Това съобщи заместник-кметът Димитър Кацарски, цитиран от БТА. Проектът - "Социална инфраструктура в град Пловдив - модел за по-добра грижа за децата", се финансира от европейския фонд за регионално развитие и има за цел да подобри условията на живот на тези деца, осем от които са с увреждания, уточни Кацарски. 
Вижте повече
Община Ценово започна изпълнението на проект за създаване на Дневен център за възрастни хора с увреждания
Община Ценово подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.13 за създаване на "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово" на стойност 109 220,51 лв , периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца. Изпълнението на проекта започва от 1 август 2013 г, а Центърът ще започне да функционира 4 месеца след началото на проекта.                                                      Вижте повече
След ремонт НХА е изцяло обновена и с достъп за лица с физически увреждания
Националната художествена академия успешно приключи изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в НХА“. Продължителността на проекта е 18 месеца – от 1 март 2012 г. до 31 август 2013 г. Общата стойност на проекта е 1 803 911,71 лв. Финансовият принос на ЕС е 85%, националния принос е 10% и 5% е финансовото участие на НХА. 
Вижте повече
НОВИНИ
Бр. 31/19.08.2013 г.
Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приложения към ръководство
Становище на НСОРБ по публично обсъждане на проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.
Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2012 г.
Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)
Проект на Наредба за изменение на Наредба 11 за приемане на ученици в държавни и общински училища 
Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване 
Проект на Отчет за 2012 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) и Проект на План за 2013 г. 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Бр. 31/19.08.2013 г.
Достъпността и животът без бариери са като въздуха 
Микола Подрезан 

Микола Подрезан е украински инженер-строител, режисьор, социален работник и пътешественик, който обикаля света на инвалидна количка по маршрута на олимпийския огън. Наскоро включи и българската столица в тази обиколка. Микола Володимирович ще посети общо 35 страни, като инициативата му започна на 5 юли 2004 г. и ще завърши в Киев на 5 юли 2014 г. Проектът му се осъществява под патронажа на Министерството на външните работи на Украйна и на Националния олимпийски комитет на Украйна. А в София Микола Володимирович усети и оцени реалната подкрепа на дипломатите от посолството на Украйна в България.
Как, кога и защо започна обиколката ви по маршрута на олимпийския огън, Микола Володимирович? 
През 2004 г. имах щастието да нося факела на Олимпиадата в Атина. Това бе първата в историята световна щафета на олимпийския огън. Тя мина през 35 града в 27 държави на 6 континента. Щафетата се оказа и предпоследна, като броим пекинската. Но поради различни причини, възпрепятстващи провеждането й, от Международния олимпийски комитет бе взето решение повече подобни събития да не се организират. Това е скъпо, тежко, неблагодарно и небезопасно занимание. Горд съм, че бях сред 120-те украинци, включени в тази световна акция, минала и през Киев. В инвалидна количка освен мен бе само още един човек. Когато събрах цялата информация за проявата, реших, че е грях да не се възползвам от нея. Спечелих конкурса на Coca-Cola, наречен "Людина, що нас надихае" ("Човек, който ни вдъхновява" - бел. ред.), и бях избран да представлявам обществеността. Образованието ми дава възможност да погледна под различен ъгъл на нещата и да ги представя така, че да изглеждат вкусни (усмихва се).
Защо във всеки град изминавате точно 1206 метра?
Обичам цифрите да впечатляват, да има зрелище. Ако се умножат по 35 - броя на всички места от обиколката, ще се получат 42 км 195 метра, каквато е дължината на маратонската дистанция. София също е сред градовете, включени в световната щафета. Самият проект е започнал в украинската столица, от Площада на независимостта (Майдан незалежностi). Там, близо до Централната поща, е издигната колона. Върху нея има глобус и гълъби, като е посочено и разстоянието до всички столици по света. Затова бе напълно естествено да започна своята олимпийска маратонска обиколка именно от това място. И на 20 септември 2011 г. там се събраха представители на пресата и мои приятели. Един от тях ми подари глобус, на който отбелязвам къде вече съм бил - преди катастрофата и след нея... Та от киевския площад и започна обиколката ми, като със съпругата ми Наташа седнахме в колата, стигнахме до летище Бориспол, откъдето отпътувахме за Торонто, а после - за Монреал. Именно там мина първият етап от моята програма.
Как точно решавате коя да е следващата точка от обиколката ви?
Много внимателно се подготвяме за пътуванията си, за да спестим от времето, средствата и силите ни. В интернет търся маршрути, по които е минал олимпийският огън, разучавам ги и при първа възможност преодолявам дистанцията в даден град и държава. В София ни провървя, защото, преди да дойдем тук, не успях да намеря точна информация за мястото на щафетата. Но добре, че имам приятели в Центъра за независим живот, ръководен от изключителната жена, човек и патриот - Капка Панайотова. С нея се познаваме вече 10 години, въпреки че не сме се виждали. И когато й писах за проекта ми, тя много бързо ми помогна да открия точния маршрут на олимпийския огън. И на самото трасе тук ме подкрепиха две очарователни дами на инвалидни колички. Хората от този център са истински герои, те посвещават цялото си време, за да се борят за благополучието на другите. Капка и колегите й са гордост за България. От сърце им благодаря за помощта и подкрепата!
Кои други градове вече успяхте да включите в щафетата?
Освен Монреал, бях в Ню Йорк, в Лондон - по време на самата Олимпиада там, Амстердам, Антверпен, Брюксел, Делхи, Рим и Барселона. София стана десета точка от обиколката ми.
Къде ви предстои да отидете след българската столица?
Вече планирахме и дори запазихме стаи в хотели и купихме билети за септември, когато ще пътуваме за Стокхолм и Хелзинки. През октомври ще сме в Атина и Древна Олимпия, а ноември ще стигнем до Кейптаун (Южна Африка).
Освен че повтаряте пътя на олимпийския огън, имате още една мисия…
Ако трябва да се обобщи в едно изречение, смисълът на моя проект ще звучи горе-долу така: "Адаптиране на паметниците на културата в Украйна така, че да се осигури възможност да бъдат посещавани от инвалиди." Искам всичко това да се случи въз основа на опита ми, натрупан по маршрута на първата световна щафета на олимпийския огън от 2004 г. Мисля, че със съпругата ми Наташа успяхме този хуманитарен проблем, касаещ изолацията на хора с физически проблеми, да "облечем" в красива спортно-туристическа идея.
В колко страни сте били досега и каква е ситуацията там с достъпа до различни архитектурни и културни паметници?
Досега посетих 41 държави, като 31 от тях - в инвалидна количка. И опитът ми на пътешественик, гражданин и обикновен мъж показва следното: не може да градиш страна без патриотизъм. Дори хартийката, хвърлена направо на улицата, а не в кошче за боклук, говори за липсата на патриотизъм, за нежеланието страната да бъде чиста. Подобно нещо няма да видите в Норвегия или в Канада. А при нас, славяните, които всъщност сме добри и позитивни хора, незнайно защо не се обръща внимание на елементарни неща, които ни представят в унизителна светлина. Не зная дали заради белите ми коси, но съм наясно, че без патриотизъм нищо не е възможно. А той трябва не само да се гради, но и да се подхранва. Хората трябва да се радват, да се гордеят, че са граждани на дадена държава. А част от поводи за такива чувства са именно паметните места, които са свещени за всеки човек. Не е задължително това да са религиозни обекти. Може да са крепости, руините на Сердика, Софийският университет и т.н. В Украйна също е голям броят на подобни места, които са под закрилата на ЮНЕСКО и са на европейско и световно ниво по значимост за историята и културата.
Може ли да се каже, че пътуванията са ваша страст?
От малък мечтаех да пътешествам. За съжаление, в Съветския съюз това не бе възможно. И първото ми задгранично пътуване се състоя, когато бях на 35. Буквално 4 години по-късно попаднах в катастрофа и получих травма на гръбнака. Мнозина мои приятели помислиха, че вече съм се напътувал. Но 6 месеца по-късно се качих на кораб, който правеше круиз по Дунава, и стигнах до Румъния и България - въпреки че бях в инвалидна количка. Митничарите, които ме познаваха от предишните ми пътувания, дори се усъмниха, че инвалидната количка е моя и си помислиха, че искам да я продам (смее се).
Отбелязал сте дори 60-ата си годишнина на път...
Отпразнувах рождения си ден във влака, с който пътувахме в Полша, откъдето хванахме самолета за Норвегия.
С каква цел продължихте да пътешествате и с инвалидна количка?
Навремето обиколих почти целия СССР: бях и на Камчатка, и на Курилите, и в Средна Азия. А преди няколко години излезе популярно лъскаво списание, наречено "200 интересни места в Украйна". И когато го разлистих, видях, че съм бил вече в 150 от тях - и преди да седна в инвалидна количка, и след това. Но за съжаление констатирах, че почти никое от тези интересни места не може да бъде посетено свободно от хора със специфични нужди. Затова като режисьор, мъж и инвалид си поставих за цел да проуча опита на други страни - по какъв начин зад граница паметниците на архитектурата и културата са достъпни за онези, които са в инвалидни колички. И реших да предоставя този свой опит на властите в Украйна, за да се адаптират и в моята родина различни обекти за нуждите на хората, които се придвижват с чужда помощ.
И какво показаха вашите пътешествия? Как в други страни се грижат за инвалидите?
Моите пътувания не са обикновени разходки. Те изискват и физически усилия, и финансови, и сериозна подготовка, и търсене на средства. За съжаление аз нямам генерален спонсор, който да застане зад мен и да ме подкрепи изцяло в начинанието ми. Някои компании обаче помагат все пак с каквото могат. От Canon ми подариха фотоапарат. Екипът на екстремалните украински пътешественици "Еквитас" направи аукцион, със събраните средства от който бях подпомогнат за пътуване до Индия. Останалото, общо взето, финансираме с Наташа сами. Имам апартамент в Киев, който давам под наем, а събраните от него средства не харчим, а живеем скромно, като ги използваме за различни пътувания.
Разходите за пътешествията обаче сигурно изобщо не са малки…
Не е точно така. Разбира се, всичко струва пари, без тях не може. Но има варианти да се побираш в доста скромен бюджет. Ето например в София сме отседнали в чудесен хотел, който дори е пригоден за хора в инвалидни колички, а нощувката в него струва само 19 евро. Да, тук не е суперлукс, но ние нямаме нужда от него. Важното е да има климатик, къде да се изкъпеш и да склониш глава след разходките из града, нали? В българската столица бяхме 4 дни и платихме за нощувките толкова, колкото струва една в друг подобен хотел в Европа. Пътуването до София обаче бе проблемно за нас. Защото, колкото и да е странно, да се лети до Лондон бе по-евтино, отколкото струваше билетът от Киев до София. Но потърсихме по-евтини варианти, почакахме и успяхме да се вместим в сума, по-малка от 150 долара за отиване и връщане за двама от украинската столица до българската. Така че тукашните студенти спокойно могат да поработят някъде лятото и да използват спечелените пари, за да отидат в друга страна.
А защо първото ви пътуване бе именно до Канада?
Билетите до тази страна са много скъпи. Но там така ни посрещнаха и се запалиха по идеята, че не се наложи да платим нито цент за всичко останало.
Кои държави според вас са най-благоустроени с оглед на грижата за хора със специфични нужди?
Добро впечатление ми направиха скандинавските страни, Германия, Канада, САЩ. Общо взето, за инвалидите наистина се грижат онези държави, където демокрацията е на много високо ниво. В този контекст обаче, извинете, но не мога да спомена нито Украйна, нито България, за която чета в интернет, в пресата, слушам новини по радиото, гледам по телевизията. У нас няма демокрация, а по-скоро клептокрация.
Пътешествието до кой град не можете да забравите?
Огромно впечатление ми направи Вашингтон - страхотен град, изключително интересен. Понеже, преди да заминем, не обърнах достатъчно внимание на маршрута ни там, се оказа, че минахме на метри от мемориала на Айнщайн. Съжалявам за това, разбира се. Още повече че надали някога ще отида отново във Вашингтон - много е скъпо и самото пътуване, и престоят там. Колосално впечатление ми направи и Барселона. 10 години не съм бил там, толкова време мина и откакто за последно посетих София. Разликата в промените, настъпили в тези два града, е огромна. Преди време в Барселона бе доста сложно придвижването в инвалидна количка, но за едно десетилетие 95% от подлезите в града са адаптирани за хора със специфични нужди. Искам да отбележа обаче, че това не са само инвалиди, но и майки с деца в колички, за които също е много важно да могат да се придвижват спокойно в града. В Норвегия чух, че принципът, от който се ръководят в грижите за адаптацията на хората, е следният: "Онова, което е жизнено необходимо за някои, трябва да е удобно за всички." В някои страни се обръща огромно внимание на човешките права. И ако аз например не мога да вляза в определен музей или да посетя галерия или друг паметник на културата, това означава, че моите човешки права са нарушени.
Бъдете откровен: какви са впечатленията ви от  София - усетихте ли, че и тук правата ви за свободен достъп до градски и културни обекти са погазени, или смятате, че властите тук са се погрижили за хора като вас?
Много обичам София и България! По време на Руско-турската война прадядо ми, който е бил офицер и инженер, е участвал в изграждането на мост на Дунава в Русе. Имам и страхотна френска книга от онези времена, със страхотни гравюри, посветени на този период. Дори мостът на дядо ми е там, аз самият някога съм минавал по него. "Златният Орфей" също живее в спомените ми, продължавам да харесвам песните на Лили Иванова, Емил Димитров, Бисер Киров... Казвам ви го, за да разберете колко съм привързан към България. Но като инвалид трябва да призная: много е трудно за такива като мен в София. Осмелявам се да го кажа, въпреки че не е добре гостът да критикува домакините си. Споделям го, защото искам в българската столица да е хубаво.
Какво точно според вас трябва да се промени, за да се подобри животът на инвалидите в София?
На пръв поглед може да се каже, че за хората със специални потребности тук е помислено. Например има асансьори в метрото. Но е невъзможно да се стигне до тях с инвалидна количка! Трябва да наруша правилата на движението, за да се възползвам от асансьора. В Киев проблемът също е огромен, ограничен е достъпът до главните улици на трудно подвижни хора. Говорих за това лично с кмета на украинската столица. Не бива да се притесняваме да си казваме болките, да споделяме за онова, което прави живота ни още по-труден.
Нима грижата за инвалидите е непосилно скъпа за държавата?
Работата е там, че има по-важни неща за вършене (усмихва се иронично). Скъпи коли, маркови часовници, командировки в чужбина - в повечето случаи това са приоритетите на властимащите…
Как протече обиколката ви на българската столица?
Колкото и да ми беше трудно, прекосих цяла София. Беше ми много обидно, че в интернет информацията за туристическите обиколки на българската столица е доста оскъдна и отзивите са семпли, все едно няма какво да се види. Реших, че е крайно наложително това да се промени, понеже смятам, че София е недооценена като интересна дестинация. А тук не само че има изключително много мемориали, някои от тях са много интересни и дори странни, какъвто например е паметникът на трабанта, който е зад Царския дворец. Където и да ходя, правя снимки, качвам ги на сайта nesedidoma.com, като кадрите са придружени и от пътеписи. Иска ми се хората да пътуват повече, да се усмихват, да се сприятеляват... Когато това е налице, има по-малко злоба.
Доколко София е благоприятно място за инвалиди?
От гледна точка на достъпността на градската среда и културно-архитектурните обекти, трудно ми е да препоръчам София като туристическа дестинация. Тротоарите са в много лошо състояние, включително и в центъра на българската столица. Сигурно е трудно да се ходи по тях, а да се придвижваш в инвалидна количка направо е невъзможно.
Успяхте ли да се срещнете с някого от Столичната община и да споделите тези ваши наблюдения?
Нямах такава цел. Не съм някакъв инспектор все пак. Научих обаче нещо странно за мен: в кметството ви работи жена, която също е в инвалидна количка, но смята, че в София всичко е наред и е осигурен необходимият достъп до градската среда на хора със специфични нужди. Не познавам тази дама, но й желая много здраве. Вероятно понякога става дума не за инвалидност на краката или друга част от тялото, а за увреждания на душата, духа и може би на съвестта.
Може ли да се преборят подобни недъзи според вас?
Ще ви кажа следното. След Втората световна война инвалидите във Великобритания се обърнаха към двете камари на парламента и споделиха неволите си. Напомниха на общинарите и на лордовете, че са защитавали Бога, кралицата и отечеството, в резултат на което са останали инвалиди. Та те са отправили апел, че щом тялото им е претърпяло толкова неприятни промени, редно е и страната им да се промени така, че да улесни по-нататъшния им живот. Но и от двете камари са отговорили, че в Британия всичко е прекрасно и инвалидите няма от какво да се оплакват. Тогава ветераните направили следния експеримент: на единия от лордовете вързали за 24 часа очите, а другия за едно денонощие сложили в инвалидна количка. Та този опит се оказал достатъчен за влиятелните политици, за да разберат какво е да не си здрав и да не можеш да се разхождаш и да виждаш като повечето хора.
Нито България, нито Украйна обаче са управлявани от лордове…
Адаптирането на градската среда за хора с увреждания може да стане по доста лесен начин: кметът да седне в инвалидна количка и да се опита да стигне някъде. Нека дори да е до поредното място, където открива някакъв обект и реже лентичка. Не да стигне дотам с хеликоптер или със скъпа лимузина, а като мен и другите хора със специфични нужди - на инвалидна количка. Тогава може би ще разбере на какво сме подложени всекидневно. Защото да помоля някого да ми помогне, за да стигна до асансьора на метрото, за мен като човек е унизително.
Къде не ви се е налагало да го правите?
Когато публикувах пътеписите си от Норвегия, започнаха да ме питат наистина ли там за инвалидите няма бариери. Наистина! Достъпността и животът без бариери е като въздуха - когато го има и той е свеж, не го забелязвате, не се замисляте. Но ако започнете да се задъхвате, ще разберете, че го няма.
Помагат ли ви хората, когато видят, че сте затруднен с придвижването?
За мен е много важно да не ми обръщат внимание, да не се налага да моля някого за помощ. Инвалидността ми в Холандия, в САЩ, в Канада е мой личен проблем, който там почти не се усеща. А в Украйна и някои други страни това е проблем на духа и съвестта.
Какво ви направи най-голямо впечатление тук?
В София се опитах да се придвижвам по улицата, но се оказа, че по тротоара това не е възможно. Затова се наложи да сляза на пътното платно. И недалеч от едни разкошни банкови офиси бе застанал полицай, който предложи да ми помогне. Но като видях, че зад бордюра всичко е в развалини, му казах, че предпочитам да рискувам живота си и да съм на шосето, където не е безопасно. И когато съпругата ми Наташа каза, че дори в Делхи е по-добре, видях, че полицаят, представител на властта в съвременна европейска столица, се изчерви.
Инициатор сте и организатор на конкурси за красота, в които участват хора в инвалидни колички.
За съжаление скоро не се е случвало да провеждаме такива конкурси. Но на последния такъв - "Мис Украйна в инвалидна количка", имаше две победителки - местно момиче и българка, с която се запознах преди 10 години именно благодарение на Капка Панайотова от Центъра за независим живот. След успеха на хубавата българка в Украйна се поизгубихме, но зная, че когато тя се е върнала в страната си, е била приета от държавния глава. Радвам се, че съветниците на президента и той самият са оценили това престижно постижение на момиче в инвалидна количка. А сега с радост разбрах, че Лида е в София и работи във Върховния апелативен съд. Срещнахме се с нея, разбрах, че чака дете... И тя ми сподели, че в нейния живот досега е имало две ярки събития - участието й в конкурса и сватбата й…
Според вас подобни прояви за хора в неравностойно положение са нужни, за да повдигнат духа им, да им вдъхнат кураж или да дадат стимул, че животът продължава дори в инвалидна количка?
Такива конкурси променят съдби. Проведохме 4 пъти "Мис на инвалидна количка" и 3 пъти - "Рицар на инвалидна количка". Сред момичетата финалистки почти всички са получили висше образование, омъжили са се, много от тях имат и деца. Някои са създали и оглавили и инвалидни организации в градовете си. Смея да твърдя, че сме ги променили за две седмици, докато е траела подготовката за конкурсите. А ги тренирахме като за Специалните части (усмихва се). Конкурсите се провеждаха на едни от най-престижните украински сцени, с безвъзмездното участие на най-големите звезди на поп и рок музиката, с присъствието на президента и други важни представители на властта. В журито присъстваха народни артисти, дипломати, ректори на украински вузове. А такива неща дават увереност на момичетата и момчетата, че въпреки травмите и невъзможността да ходят, те са не по-малко красиви и способни. Дори на хората в инвалидни колички са нужни образование, секс, семейство, деца, пътешествия и пълноценен независим живот.

Бр. 31/19.08.2013 г.
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Бр. 31/19.08.2013 г.
Интервю на Альона Нейкова
Материалът е публикуван и препечатан от в-к Дума
До прочутата кула в Пиза - Италия, април 2013 г.
Край мавзолея Тадж Махал - Индия, октомври 2012 г.
По време на обиколката по маршрута на олимпийския огън в София заедно с активистките от Центъра за независим живот - юли 2013 г.
С победителките от Международния конкурс "Мис Украйна в инвалидна количка 2003" - отляво е българката Лидия Василиева
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