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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

7 октомври - Световен ден за достоен труд 

8 октомври - Международен ден за превенция от природни-

те и стихийни бедствия 

9 октомври - Световен ден на пощата 

Ден на Античната Култура 

10 октомври - Световен ден за психично здраве (ООН) 

Ден на Европа и Световен ден срещу смърт-

ното наказание 

Професионален ден на архивиста 

Празник на село Дъбравите (България) 

11 октомври - Национален празник на Р Македония 

Заседание на Националния съвет за интеграция на хора-

та с увреждания 

На 3 октомври 2013 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се проведе заседание на Националния съвет за 

интеграция на хората с увреждания. Заседанието води г-н 

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика и г-

н Л. Лазаров, зам.-министър на МТСП. Участваха още М. Ко-

ралски, АХУ, директори на дирекции и експерти от МТСП, 

Министерство на транспорта; Министерство на здравеопазва-

нето; представители на национално представени организа-

ции на и за хората с увреждания, включително и представи-

тел на Национален алианс за социална отговорност.  

Вижте повече 

Шеста среща по проекта BITSE, Хага, Холандия 

На 2 и 3 октомври т.г. в Хага, Холандия се проведе среща на 

партньорите по проект BITSE. Проектът разглежда бариери-

те, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хо-

рата с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. 

По време на срещата в Хага бяха представени презентации, 

обобщаващи резултатите от проведените фокус групи, пред-

видени в проекта. Бяха посетени два офиса на организацията 

домакин Middin, както и имението Dorrepaal – обучителен цен-

тър за хора с увреждания.                                     Вижте повече 

Сдружение "Усмивка" стартира кампания "Отворено сър-

це" 

Провокирани от големия интерес към благотворителната кам-

панията "Отворено сърце", Сдружение "УСМИВКА", което е 

активен член на Национален алианс за социална отговор-

ност, стартира нейната втора част. Идеята е да се помогне на 

сирийските бежанци пристигнали не по своя воля в родината 

ни.                                                                             Вижте повече 

Опростяване на законодателството на ЕС и намаляване 

на разходите 

Комисията опростява и дори оттегля правила и разпоредби 

на ЕС. Целта е да се улеснят предприятията и гражданите и 

да се подкрепи икономическия растеж. Комисията определя в 

кои области от политиката ще предприеме по-нататъшни 

действия за опростяване или дори оттегляне на закони на 

ЕС, за намаляване на бремето върху предприятията и улес-

няване на прилагането на правото на Съюза.  

Вижте повече 

Защитата и гарантирането на доходите на българските 

граждани е приоритет в работата на МТСП 

Защитата и гарантирането на доходите на българските граж-
дани е приоритет в работата на МТСП, заяви министърът на 

труда и социалната политика Хасан Адемов. Той откри кръг-

ла маса на тема „Обмяна на опит и добри практики за модер-

низиране на системите за заплащане на труда- за достойно 

възнаграждение и избягване на капана на ниското заплаща-
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не”. Във форума се включиха заместник-министърът на труда 

и социалната Светлана Дянкова, представители на социал-

ните партньори и Рейко Цушима, старши специалист от Реги-

оналния офис на Международната организация на труда 

(МОТ).                                                                      Вижте повече 

Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на 

осигурителната система се състоя в МТСП 

“Дискусията за промени в условията за ранно пенсиониране 

цели да защити всички осигурени лица”. С тези думи минис-

търът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри 

заседанието на Консултативния съвет за оптимизиране на 

осигурителната система, който се състоя в МТСП. Експертите 

дискутираха възможните промени в условията за ранно пен-
сиониране и обсъдиха варианта повишаването на пенсионна-

та възраст да бъде обвързано с нарастването на продължи-

телността на живота след пенсионирането.        Вижте повече 

Социалните партньори приеха проекта на Актуализирана 

стратегия по заетостта за периода до 2020 г. 

Националният съвет за тристранно сътрудничество прие 

представения от министъра на труда и социалната политика 

Хасан Адемов проект на Актуализирана стратегия по заетост-

та на Република България 2013 - 2020 г. Целта на документа 

е да се осигурят условия и възможности за подобряване ка-

чеството на работната сила и повишаване на заетостта в 

икономика, на стандарта на живот и да се насърчи социално-

то включване.                                                         Вижте повече 

Започва раздаването на храни от интервенционни запаси 

Българският Червен кръст стартира раздаването на храни от 

интервенционни запаси от 07.10.2013 г. С последното изме-

нение на Наредба № 18 / 2007 г. за разпределение на храни 

от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица, беше 

разширен обхватът на имащите право да получат тази по-

мощ. С направените изменения тази година от безплатните 

хранителни продукти ще могат да се възползват и ветерани 

от войните,  както и хората, на които е отказана целева по-

мощ за отопление. Условието е техният доход да не надхвър-

ля официално определената линия на бедност за 2012 г. - 236 

лв. месечно.                                                             Вижте повече 

Удължава се срокът по процедура BG051PO001-5.2.12 „Да 

не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2 

Договарящият орган обявява допълнителни индикативни дати 

за прием на проектни предложения през 2014 г. по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-

мощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - 

Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, ОП 

РЧР, както следва: 21.02.2014г. и 16.05.2014г. За календарна-

та 2013 г. последната дата за прием на проектни предложе-

ния по цитираната процедура е 18.10.2013г., съгласно послед-
ния актуализиран график.                                       Вижте повече 

По-малко бюрокрация при кандидатстването по оператив-

ните програми 

Администрацията трябва да докаже, че умее да работи с тем-

повете на реалния сектор, заяви заместник министър-

председателят Зинаида Златанова на дискусия в Пловдив. 

Основен приоритет в работата по европейските оперативните 

програми в новия програмен период 2014-2020 година ще 

бъде облекчаването на кандидатстването на бизнеса чрез 

намаляване на бюрокрацията. Администрацията е длъжник на 

бизнеса и тя трябва през следващия период да докаже, че 

умее да работи с темповете на реалния сектор. В Пловдив 

Златанова откри форум на тема „Новият програмен период: 

възможности пред бизнеса", който се провежда в рамките на 

Международния панаир.                                         Вижте повече 

Администрацията на МС ще ръководи разработването на 

ОП „Добро управление” 

Правителството определи Администрацията на Министерския 

съвет за водещо ведомство при разработването на оператив-

ната програма „Добро управление". Решението се налага във 

връзка с новата структура на кабинета и поради хоризонтал-

ния характер на програмата по отношение на административ-
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ния капацитет на държавната администрация и електронното 

управление. ОП „Добро управление" ще се изпълнява в прог-

рамния период 2014-2020 г. Нейни цели са модернизиране на 

управлението и повишаване на ефективността на админист-

рацията, осигуряване на качествена и независима съдебна 

система и гарантиране на ефективност и устойчивост на сис-

темата за управление на средствата от ЕС.      Вижте повече 

По-голяма публичност и конкуренция при избор на из-

пълнител от страна на кандидати за безвъзмездна фи-

нансова помощ 

Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013, което 

регламентира условията и реда за определяне на изпълни-

тел от страна на кандидати за безвъзмездна финансова по-
мощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансо-

ва помощ от Кохезионния и структурните фондове на Евро-

пейския съюз, съвместната оперативна програма 

„Черноморски басейн" 2007-2013 г., Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм.                                           Вижте повече 

Рекорден брой кандидати за лого на Европейските фон-

дове за Новия програмен период 2014 – 2020  

„Когато говорим за Европа, не говорим само за пари. Новото 

лого и послание ще са лицето ни пред Европа - те трябва да 

се послания не са само на администрацията, но и на всички, 

които работят професионално с европейските средства и на 

всички, които се ползват от европейските фондове", заяви 

вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Злата-

нова при представянето на 150-те предложения за участие в 

конкурса. Рекорден брой кандидати се включиха в конкурса 

за изработка на лого и послание за европейските фондове 

през новия програмен период 2014-2020 година.  

Вижте повече 

Обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.1 

за централните администрации                        Вижте повече 

Обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 

за централните и областните администрации Вижте повече 

Професионалното образование и обучение са приоритет 

на МОН 

 „Професионалното образование и обучение са приоритет в 

работата на Министерството на образованието и науката как-

то в системата на средното, така и в системата на висшето 

образование. Трябва да се случи връзката наука – образова-

ние – бизнес, за която се говори от години и заради липсата 

на която вие, студентите, не оставате в България”. Това заяви 

министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия 

Клисарова в Бургас по време на дискусия „Проблеми и пре-

дизвикателства пред висшето образование”, в която участва-
ха студенти, преподаватели и членове на Националното пред-

ставителство на студентските съвети (НПСС).     Вижте повече 

Разширяват се данъчните преференции за млади семейс-

тва 

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и 

допълнение на Закона за данъците върху доходите на физи-

ческите лица. С проекта се предлага да бъде разширено да-

нъчното облекчение за млади семейства заради открита от 

Европейската комисия процедура по нарушение на правото на 

Европейския съюз. Според ЕК то създава преференциално 

данъчно третиране на доходите, придобити от местни за Бъл-

гария физически лица, спрямо хората, които въпреки че полу-

чават по-голяма част от доходите си в България, са установе-

ни за данъчни цели в друга държава-членка на ЕС.  

Вижте повече 

Стартира втора процедура за подбор и наемане на младе-

жи до 29 години по проект „Старт в администрацията” 

От 01.10.2013 г., се набират заявления на младежи до 29-

годишна възраст със завършено висше образование, които 

желаят да преминат стаж по притежаваната от тях специал-

ност, в Министерството на труда и социалната политика 
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(МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) и/или 

второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) 

към министъра на труда и социалната политика и министъра 

на здравеопазването по проект „Старт в администрацията” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За-

явленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 

14.10.2013 г. включително.                                    Вижте повече 

Фондация „Карин Дом“ инициира работна среща в Ми-

нистерството на Здравеопазването по темата ранна ин-

тервенция 

На 18 септември Фондация „Карин дом“ проведе работна 

среща в Министерството на Здравеопазването за представя-

не на резултатите от свое изследване, насочено към възмож-
ностите за регламентиране на услугите ранна интервенция в 

България. Д-р Апостол Апостолов представи резултатите от 

изследването и постави на обсъждане основните изводи от 

изследването, което е реализирано в периода септември 

2011-януари 2013. На срещата присъстваха представители 

на ресорните институции, имащи отговорност за реализира-

нето на деинституционализацията в България – Министерст-

вото на Здравеопазването, Министерството на труда и соци-

алната политика, Министерството на образованието и наука-

та и Държавна агенция за закрила на детето. Домакин на сре-

щата беше г-жа Анна Темелкова – ръководител проект 

„Посока семейство“ към Министерство на здравеопазването.  

Вижте повече 

Второ европейско биенале "Изкуството и умствените ув-

реждания" 

От 22 до 29 септември 2013 г. в Сан Тропе се проведе второ-

то издание на Европейското биенале „Изкуството и умствени-

те увреждания”, организирано от Cream Sud. Програмата 

включваше ателиета по рисуване, симпозиум, изложба на 

създадените по време на събитието творби и аукцион. Целта 

на биеналето е да покаже приноса на хората с ментални ув-

реждания и тяхното място във всички аспекти на културния 

живот. Фондация Сила за живот Пламен Толев, член на НА-

СО, получи официална покана да представи България на Вто-

рото европейско биенале "Изкуството и умствените уврежда-

ния".                                                                           Вижте повече 

Празник по случай Международния ден на възрастните 

хора 

На 1 октомври, по случай Международния ден на възрастните 

хора, клиентите и екипа на Център за социална рехабилитация 

и интеграция - гр. Видин, член на НАСО, посрещнаха гости от 

Дневен център за стари хора от гр. Лом. Това бе първата сре-

ща на потребителите на двете услуги.  Специалистите се за-

познаха един с друг, след което всеки представи накратко сво-

ята дейност.                                                              Вижте повече 

Започна изграждането на два центъра за настаняване от 
семеен тип в район „Люлин“ 

Стартираха дейностите по строителството на два Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район 

„Люлин”, гр. София. С изграждането им ще бъде осигурена 

близка до семейната среда за 24 деца и младежи в риск, които 

имат нужда от индивидуализирана грижа и подкрепа за лич-

ностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и 

независим живот.                                                      Вижте повече 

"Да пораснем заедно", Работилница за родители в Смолян 

От месец октомври 2013 година до месец май 2014 година 

Община Смолян ще реализира Програмата „ Работилница за 

родители - да пораснем заедно” по проект на УНИЦЕФ - Бълга-

рия.. Програмата е предназначена за родители на деца от 0 до 

4 години и в основата и са залегнали съвременните разбира-

ния за развитие на детето през периода на най-ранното детст-

во и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане 

на потенциала на детската личност.                       Вижте повече 

Варна купува медицинска апаратура за онкоболни 

Община Варна ще получи 2,6 милиона лева по оперативна 

програма „Регионално развитие”. Сумата е безвъзмездна фи-

нансова помощ, която ще бъде отпусната по проекта 
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„Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специа-

лизираната болница за активно лечение на онкологични за-

болявания „Д-р Марко Марков”.  С парите ще бъде купен ли-

неен ускорител за онкоболницата, каза кметът на Варна 

Иван Портних.                                                        Вижте повече 

Хора с увреждания от цялата страна участваха в Дър-

жавно първенство по тенис на маса, вдигане на тежести 

и спортна стрелба в град Варна 

От 26 до 29 септември в град Варна се състоя Държавно 

първенство за хора с увреждания по тенис на маса, вдигане 

на тежести от легнало положение и спортна стрелба с пушка. 

В спортната надпревара взеха участие отбори от Севлиево, 

Сливен, Ямбол, Кюстендил, Шумен и от града домакин. Със-
тезанието започна с оспорвана борба по тенис на маса и 

завърши с отборно класиране за „ИКАР” Варна при жените и 

при мъжете за „НИКЕА” Варна.                            Вижте повече 

Българската федерация и Тенис Европа организират тур-

нир за хора с увреждания  

Българската федерация по тенис и Тенис Европа са в процес 

на организация на голям турнир за хора с увреждания, съоб-

щи президентът на тенис федерацията на Стария континент 

Жак Дюпре. Дюпре е в София във връзка с програмата на 

Тенис Европа "Младежта в действие", която ще се реализира 

за първи път в българската столица. 3-дневните семинари по 

различни теми с четирима лектори от чужбина стартират на 

8 ноември.                                                              Вижте повече 

Кампания за изграждането на площадка за деца с увреж-

дания 

Община Велико Търново и Сдружение "Азбукари" започнаха 

дарителска кампания за изграждането на втората у нас ком-

бинирана детска площадка за игра и обучение на деца със 

специфични потребности. Идеята е чрез играта децата в 

неравностойно положение да се приспособят по-лесно към 

социалната среда. За изграждането на площадката са необ-

ходими 215 хиляди лева, които ще се събират чрез дарения.  

Вижте повече 

Европроект ще обучава 1600 деца и хора в неравностойно 

положение 

Община Девня стартира пилотен за страната проект по схема 

„Интегра" на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси". По него в продължение на 2 години близо 1600 чо-

века от Девня ще бъдат обхванати в редица мерки за подоб-

ряване на достъпа до заетост, образование, социално включ-

ване и трайна десегрегация. Дейностите са насочени към де-

ца и младежи с риск от отпадане от образователната система, 

хора с увреждания и представители на уязвими социални гру-

пи. Проектът „Интегриран живот в общността за децата и лица 
в неравностойно положение от община Девня" беше предста-

вен на пресконференция в Областния информационен център 

- Варна.                                                                     Вижте повече 

Център за настаняване от семеен тип разкри Община Г. 

Оряховица 

Нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип, 

разкрива Община Г. Оряховица по проект „С грижа за всяко 

дете”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие 

на човешките ресурси”. Сградата на центъра е изградена по 

друг проект- „Изграждане на Център за настаняване от семеен 

тип в гр. Горна Оряховица”, информира кметът на общината 

инж. Добромир Добрев.                                           Вижте повече 

Два центъра за настаняване от семеен тип започват рабо-

та в Търговище 

Проект за предоставяне на нова социална услуга бе предста-

вен в Търговище. Всеки от центровете ще е с капацитет 12 

плюс 2 места. В тях ще живеят общо 24 деца от 3 до 18 годи-

ни. Първи обитатели на Центровете ще бъдат възпитаниците 

на Дома за деца с умствена изостаналост „Св. Мина”, както и 

деца с увреждания, настанени в Дома за медико-социални 

грижи в Търговище.                                                 Вижте повече 
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ПРЕДСТОЯЩО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

7 октомври - ОИЦ-Ловеч и Еврофондовете за развитие на 
туризма в област Ловеч; Открита приемна на ОИЦ-Кърджали 
в Бойно; ОИЦ – Добрич отчита резултати от проведени кампа-
нии 

8 октомври - Работна среща с медиите организира ОИЦ – 
Монтана; С информация за новия програмен период 2014 - 
2020 година в община Николаево 

8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включва-
нето", Берн, Швейцария 

9 октомври - Информационна среща в Брезник организирана 
от ОИЦ – Перник 

10 октомври - Регионален форум на доставчиците на социал-
ни услуги, Ямбол 

10 октомври – Вечер на добродетелите, посветена на децата 
с увреждания, София  

11 октомври - ОИЦ-Ловеч представя възможности за развитие 
на туризма в общините от област Ловеч; Информационна 
среща в Земен организирана от ОИЦ - Перник 

12 октомври - EURES Информационно - трудова борса 
“Европейски ден на труда”, Дворец на културата и спорта, 
зала „Младост”, гр. Варна  

13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. 
"Албена" - Актуална програма  

17 октомври - Обучение по проект „Партньорство за по-добър 
живот“, Варна 

23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство за 
по-добър живот”, Видин 

26 октомври – Форум Ключ.NET, София 

Постановление № 222 от 27 септември 2013 г. за изменение 
и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за на-
сърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на 
Министерския съвет от 2003 г.  

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 
2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на 
дейностите по предоставяне на помощни средства, приспо-
собления и съоръжения за хората с увреждания и медицинс-
ки изделия 

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Ком-

понент 2: Разкриване на социални услуги в общността   

Фонд „Социална закрила”  

Програма за предоставяне на малки грантове 

2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация"  

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Национален конкурс  

Доброволец на годината - 2013 

Фондация "АСТИКА"  обявява конкурс  

"ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА - 2013".  

Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградени-
те по категории доброволци ще бъдат оповестени на 5 де-
кември 2013 г.  на официална церемония посветена на 

"Международния ден на доброволеца".  

Конкурсът се реализира с подкрепата на: Национална прог-
рама за младежта, НЦЕМПИ и Община Бургас. 

Номинации за конкурса се приемат  

до 24.00 часа на 17 ноември 2013 г.  

Вижте повече 
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Умните телефони помагат на все повече хора с 
увредено зрение да живеят пълноценно и да 
упражняват професиите си 

“Брайловият” смартфон* 
	

Техно
логии

Техно
логии

  

За немалко хора с увреждания основният проблем е трудна-

та интеграция в обществото. Много работодатели избягват 

да наемат такива служители. Самите ние често подхождаме 

неправилно и не се държим така, както те най-често искат - 

като равен с равен. Именно развитието на технологиите през 

последните няколко години ни показва как хората с уврежда-

ния все по-лесно могат да водят по-нормален начин на жи-

вот. 

Да вземем за пример смартфоните. За повечето хора те вече 

са даденост. За незрящите обаче тези умни устройства могат 

да бъдат удобен асистент не само за ежедневни дейности, но 

и при упражняване на техните професии. Изглежда странно 

как умните телефони могат да помагат на сляп човек, тъй 
като техните дисплеи са гладки, а интерфейсите им разчитат 

на докосвания на правилното място. Последното е трудно да 

се случи, когато не виждаш добре (или изобщо). Именно тук 

на помощ идват множеството технологии, с които разполага 

всеки модерен смартфон и в които се крие решението на 

проблема. 

 

Практичен помощник 

"С iPhone мога да използвам едни и същи технологии като 

всички останали. За мен е много важно да имам продукт, кой-

то не носи върху себе си стигмата, която имат други техноло-

гии, недостъпни за хора с увреждания", коментира Луис Пе-

рез пред в. The New York Times. Вече над 10 години Перез 

страда от болест на ретината, заради която не вижда почти 

нищо. Трудно обаче ще разберете това, ако погледнете пос-

тиженията му през този период. "Вместо да мисля за увреж-

дането си като ограничение, аз го виждам като възможност да 

използвам моя опит да помагам на хората, които имат сходни 

проблеми. Не позволявам на увреждането да ме определя 

какъв съм и какво не мога да правя", пише той в личния си 

сайт. 

Перез е завършил докторантура по специално образование в 

Университета на Южна Флорида и множество допълнителни 

квалификации. Специализирал е в разработката на учебни 

системи, които използват подходящи технологии, предназна-

чени да помагат на учещите да преодоляват пречките пред 

тях и да достигат до желаната информация. Освен това Пе-
рез е запален пътешественик и е професионален фотограф. 

За да прави своите снимки, незрящият разчита на Apple iPh-

one и неговия вграден режим, предназначен да улеснява ра-

ботата на хора с увреждания. Този режим бе въведен от Ap-

ple през 2009 г. и включва серия системи, които осезаемо 

помагат при работа с умния телефон. Една от тях се нарича 

VoiceOver. Благодарение на нея при плъзгане на пръста по 

екрана на устройството съответната функция няма да се ак-

тивира. VoiceOver ще накара iPhone да изговори на глас кои 

са приложенията и функциите, които "се намират" под пръста 

на потребителя. След това може да ги активирате с нормално 

натискане на екрана. Плъзване на два пръста в приложение с 

текст пък ще задейства режим за звуково възпроизвеждане 

на написаното. Завъртане на двата пръста по екрана пък ще 
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активира допълнителните менюта, които отново ще са с 

гласови указания. 

Режимът има и специална функция при правене на 

снимки. Тогава телефонът казва на глас колко лица има 

в кадъра и къде приблизително се намират. Освен това 

съдейства и при избиране на подходящите настройки за 

съответния кадър. "Първоначално вярвахме, че не може 

да използваш сензорен екран, защото няма как да го 

виждаш. Мислехме, че трябва да е релефен, но се оказ-

ва, че тези съждения са напълно неверни", коментира 

Дори Ръш, директор в рехабилитационния център Light-

House International. 

 

Приложения, идеи и реализация 

В операционната система Android също има подобни функции, 

които помагат на хора с увреждания. TalkBack например дава 

гласови, звукови и сетивни насоки за по-лесно ориентиране в 

интерфейса на телефона. Последните се осъществяват чрез 

режима за вибрация на устройството. Windows Phone плат-

формата на Microsoft също има подобни практични функции, 

които все още се доразвиват. Така че използването на смарт-

фони от хора с увредено зрение вече не е чак толкова невъз-

можна мисия, като този факт отваря вратата за развиването 

на тези устройства като още по-полезни и практични помощ-

ници. 

В помощ на незрящите влиза и приложението Google Goggles. 

Основната идея на софтуера е да сканираме продуктите и да 

разбираме повече информация за тях, цените им и други лю-

бопитни факти. Слепите хора обаче могат да го използват, за 

да разпознават по-лесно обектите около тях и дори да разби-

рат какви банкноти държат в ръка. Приложенията за GPS на-

вигация и дигиталните компаси пък могат да помагат на хора-

та по-лесно да се ориентират и придвижват. Чрез гласови 

асистенти като Google Now и Siri на Apple хората с увредено 

зрение могат да комуникират с текстови съобщения, да публи-

куват статуси в социалните мрежи и какво ли още не. 

 

"Преди смартфоните трябваше да носим поне шест различни 

устройства, които да ни помагат за всичко това. Сега всичко е 

в едно и вместо да даваме $150 долара за четец на банкноти, 

даваме $2 за подходящо приложение", обобщава Дори Ръш. 

За съжаление не всичко е идеално. Често програмистите про-

пускат да въведат описания за всеки бутон в приложенията 

си, коментира Перез. Така спомагателният софтуер казва 

"това е бутон", но не може да поясни каква е неговата функ-

ция. Това може да бъде избегнато, като програмистите отде-

лят повече време за тестване на програмите си, допълва той. 

Развитието на смартфоните като устройства за хора с увреде-

но зрение не се изчерпва само със софтуера. Някои компании 
започват да произвеждат дори Bluetooth брайлови клавиатури. 

Само iPhone например поддържа над 40 подобни устройства, 

с което допълнително се улеснява комуникацията посредст-

вом умния телефон. Разбира се, невинаги е особено практич-

но да се носи и клавиатура. Затова студентът Анкит Дафтери 

в момента разработва BrailleType - виртуална клавиатура за 

Android устройства. Тя позволява на сляп човек да пише на 

брайлово писмо, като докосва екрана, а самото приложение 

прочита думите на глас веднага след изписването им. За съ-

жаление софтуерът все още не е довършен. 

Голям избор от приложения помагат при най-различни ситуации от 
ежедневието, в които незрящите могат да изпаднат. 

* Материал на в-к Капитал 

http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2013/10/01/2151796_brailoviiat_smartfon/?sp=1#storystart�
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КАЛЕНДАР
7 октомври - Световен ден за достоен труд
8 октомври - Международен ден за превенция от природните и стихийни бедствия
9 октомври - Световен ден на пощата
Ден на Античната Култура
10 октомври - Световен ден за психично здраве (ООН)
Ден на Европа и Световен ден срещу смъртното наказание
Професионален ден на архивиста
Празник на село Дъбравите (България)
11 октомври - Национален празник на Р Македония
НОВИНИ
Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На 3 октомври 2013 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Заседанието води г-н Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика и г-н Л. Лазаров, зам.-министър на МТСП. Участваха още М. Коралски, АХУ, директори на дирекции и експерти от МТСП, Министерство на транспорта; Министерство на здравеопазването; представители на национално представени организации на и за хората с увреждания, включително и представител на Национален алианс за социална отговорност. 
Вижте повече
Шеста среща по проекта BITSE, Хага, Холандия
На 2 и 3 октомври т.г. в Хага, Холандия се проведе среща на партньорите по проект BITSE. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. По време на срещата в Хага бяха представени презентации, обобщаващи резултатите от проведените фокус групи, предвидени в проекта. Бяха посетени два офиса на организацията домакин Middin, както и имението Dorrepaal – обучителен център за хора с увреждания.                                     Вижте повече
Сдружение "Усмивка" стартира кампания "Отворено сърце"
Провокирани от големия интерес към благотворителната кампанията "Отворено сърце", Сдружение "УСМИВКА", което е активен член на Национален алианс за социална отговорност, стартира нейната втора част. Идеята е да се помогне на сирийските бежанци пристигнали не по своя воля в родината ни.                                                                             Вижте повече
Опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на разходите
Комисията опростява и дори оттегля правила и разпоредби на ЕС. Целта е да се улеснят предприятията и гражданите и да се подкрепи икономическия растеж. Комисията определя в кои области от политиката ще предприеме по-нататъшни действия за опростяване или дори оттегляне на закони на ЕС, за намаляване на бремето върху предприятията и улесняване на прилагането на правото на Съюза. 
Вижте повече
Защитата и гарантирането на доходите на българските граждани е приоритет в работата на МТСП
Защитата и гарантирането на доходите на българските граждани е приоритет в работата на МТСП, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той откри кръгла маса на тема „Обмяна на опит и добри практики за модернизиране на системите за заплащане на труда- за достойно възнаграждение и избягване на капана на ниското заплащане”. Във форума се включиха заместник-министърът на труда и социалната Светлана Дянкова, представители на социалните партньори и Рейко Цушима, старши специалист от Регионалния офис на Международната организация на труда (МОТ).                                                                      Вижте повече
Заседание на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система се състоя в МТСП
“Дискусията за промени в условията за ранно пенсиониране цели да защити всички осигурени лица”. С тези думи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри заседанието на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система, който се състоя в МТСП. Експертите дискутираха възможните промени в условията за ранно пенсиониране и обсъдиха варианта повишаването на пенсионната възраст да бъде обвързано с нарастването на продължителността на живота след пенсионирането.        Вижте повече
Социалните партньори приеха проекта на Актуализирана стратегия по заетостта за периода до 2020 г.
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие представения от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов проект на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 г. Целта на документа е да се осигурят условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономика, на стандарта на живот и да се насърчи социалното включване.                                                         Вижте повече
Започва раздаването на храни от интервенционни запаси
Българският Червен кръст стартира раздаването на храни от интервенционни запаси от 07.10.2013 г. С последното изменение на Наредба № 18 / 2007 г. за разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица, беше разширен обхватът на имащите право да получат тази помощ. С направените изменения тази година от безплатните хранителни продукти ще могат да се възползват и ветерани от войните,  както и хората, на които е отказана целева помощ за отопление. Условието е техният доход да не надхвърля официално определената линия на бедност за 2012 г. - 236 лв. месечно.                                                             Вижте повече
Удължава се срокът по процедура BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2
Договарящият орган обявява допълнителни индикативни дати за прием на проектни предложения през 2014 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, ОП РЧР, както следва: 21.02.2014г. и 16.05.2014г. За календарната 2013 г. последната дата за прием на проектни предложения по цитираната процедура е 18.10.2013г., съгласно последния актуализиран график.                                       Вижте повече
По-малко бюрокрация при кандидатстването по оперативните програми
Администрацията трябва да докаже, че умее да работи с темповете на реалния сектор, заяви заместник министър-председателят Зинаида Златанова на дискусия в Пловдив. Основен приоритет в работата по европейските оперативните програми в новия програмен период 2014-2020 година ще бъде облекчаването на кандидатстването на бизнеса чрез намаляване на бюрокрацията. Администрацията е длъжник на бизнеса и тя трябва през следващия период да докаже, че умее да работи с темповете на реалния сектор. В Пловдив Златанова откри форум на тема „Новият програмен период: възможности пред бизнеса", който се провежда в рамките на Международния панаир.                                         Вижте повече
Администрацията на МС ще ръководи разработването на ОП „Добро управление”
Правителството определи Администрацията на Министерския съвет за водещо ведомство при разработването на оперативната програма „Добро управление". Решението се налага във връзка с новата структура на кабинета и поради хоризонталния характер на програмата по отношение на административния капацитет на държавната администрация и електронното управление. ОП „Добро управление" ще се изпълнява в програмния период 2014-2020 г. Нейни цели са модернизиране на управлението и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система и гарантиране на ефективност и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.      Вижте повече
По-голяма публичност и конкуренция при избор на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ
Министерският съвет одобри промени в ПМС 69/2013, което регламентира условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз, съвместната оперативна програма „Черноморски басейн" 2007-2013 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.                                           Вижте повече
Рекорден брой кандидати за лого на Европейските фондове за Новия програмен период 2014 – 2020 
„Когато говорим за Европа, не говорим само за пари. Новото лого и послание ще са лицето ни пред Европа - те трябва да се послания не са само на администрацията, но и на всички, които работят професионално с европейските средства и на всички, които се ползват от европейските фондове", заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова при представянето на 150-те предложения за участие в конкурса. Рекорден брой кандидати се включиха в конкурса за изработка на лого и послание за европейските фондове през новия програмен период 2014-2020 година. 
Вижте повече
Обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.1 за централните администрации                        Вижте повече
Обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 за централните и областните администрации Вижте повече
Професионалното образование и обучение са приоритет на МОН
 „Професионалното образование и обучение са приоритет в работата на Министерството на образованието и науката както в системата на средното, така и в системата на висшето образование. Трябва да се случи връзката наука – образование – бизнес, за която се говори от години и заради липсата на която вие, студентите, не оставате в България”. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова в Бургас по време на дискусия „Проблеми и предизвикателства пред висшето образование”, в която участваха студенти, преподаватели и членове на Националното представителство на студентските съвети (НПСС).     Вижте повече
Разширяват се данъчните преференции за млади семейства
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С проекта се предлага да бъде разширено данъчното облекчение за млади семейства заради открита от Европейската комисия процедура по нарушение на правото на Европейския съюз. Според ЕК то създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо хората, които въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава-членка на ЕС. 
Вижте повече
Стартира втора процедура за подбор и наемане на младежи до 29 години по проект „Старт в администрацията”
От 01.10.2013 г., се набират заявления на младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование, които желаят да преминат стаж по притежаваната от тях специалност, в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) и/или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването по проект „Старт в администрацията” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 14.10.2013 г. включително.                                    Вижте повече
Фондация „Карин Дом“ инициира работна среща в Министерството на Здравеопазването по темата ранна интервенция
На 18 септември Фондация „Карин дом“ проведе работна среща в Министерството на Здравеопазването за представяне на резултатите от свое изследване, насочено към възможностите за регламентиране на услугите ранна интервенция в България. Д-р Апостол Апостолов представи резултатите от изследването и постави на обсъждане основните изводи от изследването, което е реализирано в периода септември 2011-януари 2013. На срещата присъстваха представители на ресорните институции, имащи отговорност за реализирането на деинституционализацията в България – Министерството на Здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Държавна агенция за закрила на детето. Домакин на срещата беше г-жа Анна Темелкова – ръководител проект „Посока семейство“ към Министерство на здравеопазването. 
Вижте повече
Второ европейско биенале "Изкуството и умствените увреждания"
От 22 до 29 септември 2013 г. в Сан Тропе се проведе второто издание на Европейското биенале „Изкуството и умствените увреждания”, организирано от Cream Sud. Програмата включваше ателиета по рисуване, симпозиум, изложба на създадените по време на събитието творби и аукцион. Целта на биеналето е да покаже приноса на хората с ментални увреждания и тяхното място във всички аспекти на културния живот. Фондация Сила за живот Пламен Толев, член на НАСО, получи официална покана да представи България на Второто европейско биенале "Изкуството и умствените увреждания".                                                                           Вижте повече
Празник по случай Международния ден на възрастните хора
На 1 октомври, по случай Международния ден на възрастните хора, клиентите и екипа на Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Видин, член на НАСО, посрещнаха гости от Дневен център за стари хора от гр. Лом. Това бе първата среща на потребителите на двете услуги.  Специалистите се запознаха един с друг, след което всеки представи накратко своята дейност.                                                              Вижте повече
Започна изграждането на два центъра за настаняване от семеен тип в район „Люлин“
Стартираха дейностите по строителството на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район „Люлин”, гр. София. С изграждането им ще бъде осигурена близка до семейната среда за 24 деца и младежи в риск, които имат нужда от индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.                                                      Вижте повече
"Да пораснем заедно", Работилница за родители в Смолян
От месец октомври 2013 година до месец май 2014 година Община Смолян ще реализира Програмата „ Работилница за родители - да пораснем заедно” по проект на УНИЦЕФ - България.. Програмата е предназначена за родители на деца от 0 до 4 години и в основата и са залегнали съвременните разбирания за развитие на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност.                       Вижте повече
Варна купува медицинска апаратура за онкоболни
Община Варна ще получи 2,6 милиона лева по оперативна програма „Регионално развитие”. Сумата е безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде отпусната по проекта „Модернизиране на отделението по лъчелечение на Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков”.  С парите ще бъде купен линеен ускорител за онкоболницата, каза кметът на Варна Иван Портних.                                                        Вижте повече
Хора с увреждания от цялата страна участваха в Държавно първенство по тенис на маса, вдигане на тежести и спортна стрелба в град Варна
От 26 до 29 септември в град Варна се състоя Държавно първенство за хора с увреждания по тенис на маса, вдигане на тежести от легнало положение и спортна стрелба с пушка. В спортната надпревара взеха участие отбори от Севлиево, Сливен, Ямбол, Кюстендил, Шумен и от града домакин. Състезанието започна с оспорвана борба по тенис на маса и завърши с отборно класиране за „ИКАР” Варна при жените и при мъжете за „НИКЕА” Варна.                            Вижте повече
Българската федерация и Тенис Европа организират турнир за хора с увреждания 
Българската федерация по тенис и Тенис Европа са в процес на организация на голям турнир за хора с увреждания, съобщи президентът на тенис федерацията на Стария континент Жак Дюпре. Дюпре е в София във връзка с програмата на Тенис Европа "Младежта в действие", която ще се реализира за първи път в българската столица. 3-дневните семинари по различни теми с четирима лектори от чужбина стартират на 8 ноември.                                                              Вижте повече
Кампания за изграждането на площадка за деца с увреждания
Община Велико Търново и Сдружение "Азбукари" започнаха дарителска кампания за изграждането на втората у нас комбинирана детска площадка за игра и обучение на деца със специфични потребности. Идеята е чрез играта децата в неравностойно положение да се приспособят по-лесно към социалната среда. За изграждането на площадката са необходими 215 хиляди лева, които ще се събират чрез дарения. 
Вижте повече
Европроект ще обучава 1600 деца и хора в неравностойно положение
Община Девня стартира пилотен за страната проект по схема „Интегра" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". По него в продължение на 2 години близо 1600 човека от Девня ще бъдат обхванати в редица мерки за подобряване на достъпа до заетост, образование, социално включване и трайна десегрегация. Дейностите са насочени към деца и младежи с риск от отпадане от образователната система, хора с увреждания и представители на уязвими социални групи. Проектът „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня" беше представен на пресконференция в Областния информационен център - Варна.                                                                     Вижте повече
Център за настаняване от семеен тип разкри Община Г. Оряховица
Нова социална услуга - Център за настаняване от семеен тип, разкрива Община Г. Оряховица по проект „С грижа за всяко дете”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Сградата на центъра е изградена по друг проект- „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица”, информира кметът на общината инж. Добромир Добрев.                                           Вижте повече
Два центъра за настаняване от семеен тип започват работа в Търговище
Проект за предоставяне на нова социална услуга бе представен в Търговище. Всеки от центровете ще е с капацитет 12 плюс 2 места. В тях ще живеят общо 24 деца от 3 до 18 години. Първи обитатели на Центровете ще бъдат възпитаниците на Дома за деца с умствена изостаналост „Св. Мина”, както и деца с увреждания, настанени в Дома за медико-социални грижи в Търговище.                                                 Вижте повече
Бр. 38/07.10.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПРЕДСТОЯЩО
7 октомври - ОИЦ-Ловеч и Еврофондовете за развитие на туризма в област Ловеч; Открита приемна на ОИЦ-Кърджали в Бойно; ОИЦ – Добрич отчита резултати от проведени кампании
8 октомври - Работна среща с медиите организира ОИЦ – Монтана; С информация за новия програмен период 2014 - 2020 година в община Николаево
8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включването", Берн, Швейцария
9 октомври - Информационна среща в Брезник организирана от ОИЦ – Перник
10 октомври - Регионален форум на доставчиците на социални услуги, Ямбол
10 октомври – Вечер на добродетелите, посветена на децата с увреждания, София 
11 октомври - ОИЦ-Ловеч представя възможности за развитие на туризма в общините от област Ловеч; Информационна среща в Земен организирана от ОИЦ - Перник
12 октомври - EURES Информационно - трудова борса “Европейски ден на труда”, Дворец на културата и спорта, зала „Младост”, гр. Варна 
13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. "Албена" - Актуална програма 
17 октомври - Обучение по проект „Партньорство за по-добър живот“, Варна
23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство за по-добър живот”, Видин
26 октомври – Форум Ключ.NET, София
Постановление № 222 от 27 септември 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г. 
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността  
Фонд „Социална закрила” 
Програма за предоставяне на малки грантове
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" 

Национален конкурс 
Доброволец на годината - 2013
Фондация "АСТИКА"  обявява конкурс 
"ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА - 2013". 
Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградените по категории доброволци ще бъдат оповестени на 5 декември 2013 г.  на официална церемония посветена на "Международния ден на доброволеца". 
Конкурсът се реализира с подкрепата на: Национална програма за младежта, НЦЕМПИ и Община Бургас.
Номинации за конкурса се приемат 
до 24.00 часа на 17 ноември 2013 г. 
Вижте повече

Бр. 38/07.10.2013 г.
Бр. 38/07.10.2013 г.
Умните телефони помагат на все повече хора с увредено зрение да живеят пълноценно и да упражняват професиите си
“Брайловият” смартфон*
Технологии

За немалко хора с увреждания основният проблем е трудната интеграция в обществото. Много работодатели избягват да наемат такива служители. Самите ние често подхождаме неправилно и не се държим така, както те най-често искат - като равен с равен. Именно развитието на технологиите през последните няколко години ни показва как хората с увреждания все по-лесно могат да водят по-нормален начин на живот.
Да вземем за пример смартфоните. За повечето хора те вече са даденост. За незрящите обаче тези умни устройства могат да бъдат удобен асистент не само за ежедневни дейности, но и при упражняване на техните професии. Изглежда странно как умните телефони могат да помагат на сляп човек, тъй като техните дисплеи са гладки, а интерфейсите им разчитат на докосвания на правилното място. Последното е трудно да се случи, когато не виждаш добре (или изобщо). Именно тук на помощ идват множеството технологии, с които разполага всеки модерен смартфон и в които се крие решението на проблема.

Практичен помощник
"С iPhone мога да използвам едни и същи технологии като всички останали. За мен е много важно да имам продукт, който не носи върху себе си стигмата, която имат други технологии, недостъпни за хора с увреждания", коментира Луис Перез пред в. The New York Times. Вече над 10 години Перез страда от болест на ретината, заради която не вижда почти нищо. Трудно обаче ще разберете това, ако погледнете постиженията му през този период. "Вместо да мисля за увреждането си като ограничение, аз го виждам като възможност да използвам моя опит да помагам на хората, които имат сходни проблеми. Не позволявам на увреждането да ме определя какъв съм и какво не мога да правя", пише той в личния си сайт.
Перез е завършил докторантура по специално образование в Университета на Южна Флорида и множество допълнителни квалификации. Специализирал е в разработката на учебни системи, които използват подходящи технологии, предназначени да помагат на учещите да преодоляват пречките пред тях и да достигат до желаната информация. Освен това Перез е запален пътешественик и е професионален фотограф.
За да прави своите снимки, незрящият разчита на Apple iPhone и неговия вграден режим, предназначен да улеснява работата на хора с увреждания. Този режим бе въведен от Apple през 2009 г. и включва серия системи, които осезаемо помагат при работа с умния телефон. Една от тях се нарича VoiceOver. Благодарение на нея при плъзгане на пръста по екрана на устройството съответната функция няма да се активира. VoiceOver ще накара iPhone да изговори на глас кои са приложенията и функциите, които "се намират" под пръста на потребителя. След това може да ги активирате с нормално натискане на екрана. Плъзване на два пръста в приложение с текст пък ще задейства режим за звуково възпроизвеждане на написаното. Завъртане на двата пръста по екрана пък ще активира допълнителните менюта, които отново ще са с гласови указания.
Режимът има и специална функция при правене на снимки. Тогава телефонът казва на глас колко лица има в кадъра и къде приблизително се намират. Освен това съдейства и при избиране на подходящите настройки за съответния кадър. "Първоначално вярвахме, че не може да използваш сензорен екран, защото няма как да го виждаш. Мислехме, че трябва да е релефен, но се оказва, че тези съждения са напълно неверни", коментира Дори Ръш, директор в рехабилитационния център LightHouse International.

Приложения, идеи и реализация
В операционната система Android също има подобни функции, които помагат на хора с увреждания. TalkBack например дава гласови, звукови и сетивни насоки за по-лесно ориентиране в интерфейса на телефона. Последните се осъществяват чрез режима за вибрация на устройството. Windows Phone платформата на Microsoft също има подобни практични функции, които все още се доразвиват. Така че използването на смартфони от хора с увредено зрение вече не е чак толкова невъзможна мисия, като този факт отваря вратата за развиването на тези устройства като още по-полезни и практични помощници.
В помощ на незрящите влиза и приложението Google Goggles. Основната идея на софтуера е да сканираме продуктите и да разбираме повече информация за тях, цените им и други любопитни факти. Слепите хора обаче могат да го използват, за да разпознават по-лесно обектите около тях и дори да разбират какви банкноти държат в ръка. Приложенията за GPS навигация и дигиталните компаси пък могат да помагат на хората по-лесно да се ориентират и придвижват. Чрез гласови асистенти като Google Now и Siri на Apple хората с увредено зрение могат да комуникират с текстови съобщения, да публикуват статуси в социалните мрежи и какво ли още не.

"Преди смартфоните трябваше да носим поне шест различни устройства, които да ни помагат за всичко това. Сега всичко е в едно и вместо да даваме $150 долара за четец на банкноти, даваме $2 за подходящо приложение", обобщава Дори Ръш.
За съжаление не всичко е идеално. Често програмистите пропускат да въведат описания за всеки бутон в приложенията си, коментира Перез. Така спомагателният софтуер казва "това е бутон", но не може да поясни каква е неговата функция. Това може да бъде избегнато, като програмистите отделят повече време за тестване на програмите си, допълва той.
Развитието на смартфоните като устройства за хора с увредено зрение не се изчерпва само със софтуера. Някои компании започват да произвеждат дори Bluetooth брайлови клавиатури. Само iPhone например поддържа над 40 подобни устройства, с което допълнително се улеснява комуникацията посредством умния телефон. Разбира се, невинаги е особено практично да се носи и клавиатура. Затова студентът Анкит Дафтери в момента разработва BrailleType - виртуална клавиатура за Android устройства. Тя позволява на сляп човек да пише на брайлово писмо, като докосва екрана, а самото приложение прочита думите на глас веднага след изписването им. За съжаление софтуерът все още не е довършен.
Бр. 38/07.10.2013 г.
Голям избор от приложения помагат при най-различни ситуации от ежедневието, в които незрящите могат да изпаднат.
* Материал на в-к Капитал
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