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ОСМИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПЛОВДИВ, 2019 ГОДИНА

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ БЕ
НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕН НА ОСМИЯ ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
* За осми път в гр. Пловдив
от 28 до 31 март т. г. се проведе Европейски форум за социално предприемачество.
* В палата № 11 на Международния панаир над 110 социални предприятия от 7 държави представиха свои изделия
– текстилни продукти, дрехи
за деца и възрастни, работни
облекла, изделия от пластмаса и дърво, стоки за бита и др.
* Съюзът на глухите в България представи на своя специализиран щанд продукцията
на 9 от предприятията „Тих
труд-ЕООД” в Бургас, Варна,
Дупница, Лом, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Грамота и специален плакет за иновативен продукт
на Осмия европейски форум за
социално предприемачество
получи „Тих труд-ЕООД” – Варна за изработената колекция
„Български национални носии”.
* Осмият европейски форум
за социално предприемачество
бе открит от Иван Соколов,
главен директор на Международен панаир Пловдив.
* Официални приветствия
при откриването отправиха
вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и

министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
* Участниците бяха поздравени и от Георги Титюков,
заместник кмет на град Пло-

вдив, който е европейска столица на културата.
* Съорганизатори на Осмия
европейски форум за социално
предприемачество тази година бяха Европейската комисия,
Европейската конфедерация

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Бордът на Европейския съюз на
глухите проведе заседание и семинар

На 8 март в Никозия, Кипър, се състоя първото
заседание на борда на Европейския съюз на глухите. По време на четиридневния си престой членовете на борда на ЕСГ имаха възможност да обсъдят
освен дневния ред на Общото събрание, което ще
се проведе в Букурещ, Румъния през май тази година и дарението от 500 000 долара на Huawei за ЕСГ.
Съветът на ЕСГ се срещна с президента на Федерацията на глухите в Кипър Андреас Константину и
имаше възможност да обсъди бъдещото сътрудничество между националната асоциация на глухите
в Кипър и ЕСГ.
На 9 март в Никозия се проведе семинар, на който беше представена работата на ЕСГ. Освен това, по
време на дискусията за заетостта и пенсиите, на членовете на местната общност на глухите беше дадена
възможност да общуват с членовете на борда. Събитието премина много добре, присъстваха 100 души.
Ръководството на ЕСГ изрази искрената си благодарност към федерацията на глухите в Кипър за

тяхното топло гостоприемство като домакини на
събитието.
Подготви Петра Ганчева

на производствените кооперации и социалните предприятия – CECOP, Европейският
икономически и социален комитет, Министерство на труда
и социалната политика, Националният съюз на трудо-

во-производителните кооперации, Агенцията за хората с
увреждания, Изпълнителната
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) и др.
Продължава на стр. 4-5

ОБЯВА

Съюзът на глухите в България и
Спортната федерация на глухите в България
организират
Първенство по шах за глухи
от 10 до 12 май 2019 година.
Първенството ще се проведе в
Центъра за подготовка на ученици за олимпиади
в гр. София, ул. „Драган Цанков” № 21-А.
Съгласно регламента на първенството,
право на участие имат всички състезатели и състезателки,
спечелили призови места на местните турнири към съответните
спортни клубове на районните организации в страната.
Всеки клуб може да излъчи общо
4 състезатели в категориите – мъже и жени,
Участниците в първенството трябва да пристигнат в
Центъра най-късно до 13.00 ч. на 10 май /петък/ 2019 г.
Отпътуването ще бъде след церемонията по
официалното награждаване на победителите,
което ще се състои на 12 май 2019 от 11.00 ч.
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Публикувани са промените в наредбата за ТЕЛК

Министерството на здравеопазването (МЗ) е готово с
проекта на постановление на
Министерски съвет за приемане на изменение и допълнение
на наредбата за медицинската
експертиза. Документът е публикуван за обществено обсъждане на електронната страница
на МЗ и на портала за обществени консултации към Министерския съвет. Всички заинтересовани страни имат възможност да представят своите
аргументирани предложения и
становища в 30-дневен срок от
публикуването.
Промяната в действащата наредба е обусловена от резултатите от оценката на въздействие,
изготвена от МЗ. Резултатите от
направения анализ доказват необходимостта от допълнително
прецизиране на текстовете на
наредбата при определяне на
крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване,
всяко едно, водещо до увреждане. Анализът е направен от
МЗ въз основа на информация
от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). За целта
са взети предвид само постановените експертни решения (ЕР)
на НЕЛК по повод преосвидетелстване на лицата въз осно-

ва на обжалвани ЕР на ТЕЛК за
периода 03.08.2018 - 28.12.2018
г., което представлява извадка
от всички постановени ЕР през
цитирания период. Резултатите
от анализа показват, че при 7,9%
от преосвидетелстваните лица
по повод обжалване пред НЕЛК
се наблюдава постановяване на
по-нисък процент в резултат на
нормативната промяна на наредбата.
А според анализа, изготвен
от национално представените
организации на и за хората с увреждания, при 14,5% лица, оставащи в диапазона 50 – 100%, се
понижава групата инвалидност
съгласно Кодекса за социално
осигуряване,
последствието
от което е намалена степен на

социална подкрепа. В него се
твърди, че още 4,7% от лицата
отпадат от системата на социална подкрепа поради намаляване на досегашния им процент
под 50. Всичко това налага да се
промени алгоритъмът на формиране на оценката на трайно
намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане при
лицата.
Очакваните резултати от
предложената промяна в Наредбата за медицинската експертиза са свързани с постигане
на съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане и обективното здравословно състояние на лицата,
които страдат от повече от едно

заболяване/увреждане, за които е определена отправна точка
с 50 и повече от 50%. Другият очакван резултат е постигането на
по-добър контрол върху работата на ТЕЛК чрез въвеждане кодиране на заболяванията, които
обуславят трайно намалената
работоспособност/вид и степен
на увреждане, смятат от министерството.
По повод публикуваните
промени д-р Боряна Холевич,
председател на Сдружение на
лекарите от ТЕЛК-София, изрази мнението си пред медиите,
че всички неразбории в ТЕЛК-а
са от процентната система:
„Промяната на наредбата за
изчисляване на процента намалена работоспособност няма да
удовлетвори всички хора. Ако
човек има 3 или 4 заболявания,
които носят по 30% и 40%, няма
да получи група инвалидност.
Трябва да има поне едно заболявания с по 50%, за да бъде
инвалидизиран.
Ако човек има 50%, 30%, 40%
нетрудоспособност, ще получи
50%, но ако има 50%, 50% и 40%
инвалидността му ще се изчислява по формула. От наредбата
трябваше да бъдат изхвърлени
състоянията, които практически
не инвалидизират. Това са някои дегенеративни състояния,
характерни за напредналата

възраст, които настъпват неминуемо при всички хора, както и заболявания, протичащи
с продължителни ремисии и
обострения, за които се дава
болничен.
За да бъдат удовлетворени
нуждите на хората с увреждания, заболяванията им трябва
да бъдат отчитани по формулата от 2010 година без значение
на процента. До 2000 г. проценти нямаше. ТЕЛК оценяваше
общото отражение на всичките заболявания върху човека.
Имаше първа, втора, трета група инвалидност и така нареченото трудоустрояване. Работоспособността се оценяваше
спрямо конкретното работно
място. Никой не говореше тогава за така наречените фалшиви
инвалиди. Всички неразбории в
ТЕЛК-а дойдоха от процентната
система. Тя даде възможност
на хора в напреднала възраст
да получат група инвалидност.
Получи се рязко нарастване
на броя на болните, получаващи 50% и над 50%, което носи
определени придобивки. Във
времето на групите например
жена в дълбока старост на 90 г.
с типичните дегенеративни изменения не получаваше група
инвалидност.”
Публикацията подготви
Петра Ганчева

АСП вече приема заявления
за индивидуална оценка

Индивидуалната оценка на
потребностите се изготвя от
специализиран отдел към дирекциите за социално подпомагане (ДСП) въз основа на
самооценката на лицето с увреждане. Броят на служителите в специализираните отдели
в цялата страна е 986. Тяхното
обучение обаче започна едва
миналата сряда и опасенията
на организациите на хората
с увреждания, синдикатите и
работодателите са, че социалните работници трудно ще се
справят с тежките медицински
диагнози, при това по напълно
нови правила. Още повече, че
както беше изтъкнато, социалните работници нямат подходящото образование и експертиза
за да правят оценка на хората
с увреждания. А ICF е неприложима в България поради недофинансиране на социалната
система. „Целта е с методиката
да се създаде ефективен модел
на индивидуална оценка. Той
ще бъде съобразен с функционалните затруднения на хората
с увреждания и с препятствията в обкръжаващата среда”,
заявил социалният министър
Бисер Петков на кръглата маса
„Прилагане на ICF за оценка на
функционалността”.
Оценката е с точки и включва самооценка, констатации на
социалния работник и заключения за нуждите на човека –

финансова помощ, социални
услуги, асистент, медицински
изделия и пр. Въпросите в анкетата включват от това доколко хората могат да се обслужват (да се
къпят, готвят, да ползват битова
техника) до движат ли се сами.
Социалните работници ще правят и посещения по домовете, за
да не разкарват трудно подвижните хора. За да получи лична

помощ, инвалидът трябва да събере определен брой точки, като
максималният е 204. Тези точки
се умножават по коефициент
според възрастта. За децата до
12 г. той е 1,556. Спрямо степента
хората ще попадат в 4 ситуации.
Тези в първа степен ще получават
асистент до 15 часа на месец, за
да им помага вкъщи, да ги води
на лекар или на работа. Втора

степен ще дава право на лична
помощ до 42 часа, а трета – до
84. Максималният брой часове
-168, ще е за хората в най-тежко
положение.
Формулярът за самооценка
на лице с увреждане и заявлението-декларация за изготвяне
на индивидуална оценка на потребностите са публикувани на
интернет страницата на АСП в

рубриката
„Административни
услуги”. Образците на формулярите са изпратени и на териториалните звена на АСП, където се
отпечатват и предоставят на хората с увреждания. Заявленията се
подават в ДСП по настоящ адрес
на лицето с увреждане лично
или чрез упълномощено от него
лице. Към заявлението се прилагат: лична карта за справка; формуляр за самооценка на потребностите; медицински документи
(ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, медицински
протокол от ЛКК) и др.
До 31 декември 2020 г. право
за включване в механизма за
лична помощ имат: 1. Хората с
право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност. 2. Децата с право на чужда
помощ с определени 50 и над 50
на сто вид и степен на увреждане
или степен на трайно намалена
работоспособност. 3. Децата без
право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и
степен на увреждане или степен
на трайно намалена работоспособност.
На този етап заявления за
индивидуална оценка не е необходимо да подават хората,
получаващи месечна финансова подкрепа за определен срок,
ако нямат други потребности.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Пътуване в страната на чудесата

Мигът на дългоочакваната екскурзия, която организираме още
от началото на 2019 г. най-после
дойде и на 29 март. 25 съюзни
членове от ТО-Сливен и 18 съюзни
членове от ТО-Ямбол поеха на път
към Истанбул, Турция.
Благодарение на управителката
на туристическата фирма „Валерос”
Валя Рангелова, тридневният престой в красивия град Истанбул за
всички тях се превърна в приказка,
изживяна в страната на чудесата.
Според предварително подготвената програма съобразно желанията
на членовете, рано сутринта групата
пристигна в Истанбул и първо посетиха аквариума „Тюркоазу”, където
използваха 50% намаление с членските карти за вход. Най-различни
риби и дори акули плаваха наоколо
в този безкрайно красив аквариум.
След като се настаниха в хотел
„Буюк Кебан” и си починаха малко,
всички се отправиха на пешеходна обиколка в старата европейска
част на Истанбул. Разгледаха желязната църква „Свети Стефан” и
Синята джамия. Благодарение отново на членските карти, председателката на ТО-Сливен Ангелина
Асенова успя да убеди охраната и
всички желаещи влязоха безплатно, за да разгледат църквата „Света София”.
В събота, след богатата закуска
в ресторанта на хотела, групата се
отправи с автобуса към най-високата жилищна сграда в Европа
– небостъргача „Сапфир”, висок
цели 64 етажа. От панорамната
площадка на последния етаж пред
погледите им се откри невероятната гледка към целия град и Босфора. С 4D кино се насладиха на
изумителната симулация на полет
с хеликоптер над Истанбул.
Късно вечерта отново с автобуса

на фирмата и чаровната Валя всички пристигнаха близо до мостовете
на Босфора и бяха изумени от красотата на нощния Истанбул.
Рано в неделя, отново след закуската в ресторанта, цялата група
се отправи към водните градини и
пеещите фонтани във Watergarden
Istanbul, където басейнът, разположен на площ 5 000 кв. м., пресъздава великолепието на старинна
Венеция. Новата атракция Outlet
Via Port Venecia в красивия МОЛ
„Форум Истанбул” предлага на
посетителите разходка с гондола
по каналите на красивата Венеция
и така да усетят духа на прочутия
площад „Сан Марко”. Голяма част

от членовете се възползваха от
тази възможност и се насладиха на
преживяването да бъдат в приказната Венеция.
Въпреки натоварената програма, остана и време и да си напазаруват красиви подаръци и сладки.
Изпълнени с незабравими спомени и емоции съюзните ни членове
се завърнаха в Ямбол, а след това
и в Сливен, живи и здрави.
Живка Димова,
координатор на РО-Ямбол

ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ В СИСТЕМАТА НА СГБ

Събрание в ТО-Ракитово

На 23.03.2019 година от 10.00 часа в клуба ни се
проведе първото отчетно събрание на ТО на глухите
в Ракитово. Гости ни бяха от районната организация
в Пловдив председателката Тилка Кайрякова; Драгомир Драголов, координатор и Христина Гъркова,

жестов преводач. Г-жа Нина Димова, председател
на Общинския съвет на Ракитово, също уважи мероприятието ни. От ЦРСИХУ гост ни беше Албена Пелева, социален работник, която ни засне събранието. А
то премина при много спокойна обстановка, с добри

В ПАЗАРДЖИК

присъстващи жени, които
бяха закупени от ръководството и при активно
участие на секретаря на
местната
организация
Гълъбина Зашева, която
осигури спонсори. Празникът продължи с вкусен
обяд, който също беше
подпомогнат от спонсори, осигурени от ръководството на ТО. Имаше
много музика и танци.
Осми март е един прекрасен празник, на който
пожелаваме на всички
жени здраве, успехи,

отзиви и с предложения за бъдеща работа. Пожелахме си да сме все така активни и задружни!
Величка Стоева, организационен секретар
на ТО-Ракитово

В ТЪРГОВИЩЕ

С любов и с уважение към нашите жени
Вярно е, че единственият женски месец на годината отмина, но ние не
сме забравили и искаме
да споделим с всички за
честването на 8 март. Защото това е ден за почит
към жената. Жената, която е и майката, отдадена
на децата и семейството,
но също така и на професионалната си кариера.
Ние, от териториалната
организация на глухите в
Пазарджик, отпразнувахме
този ден на 10 март, за да
може да се включат всички
членове от организацията – както по-възрастните,
така и работещите. Празникът започна в 12 часа в
нашия клуб с приветствено
слово на председателя на
ТО Румен Велков.
На всички беше пожелано здраве и успехи.
След това бяха раздадени подаръци на всички

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

равноправие и уважение
в семейството в организацията и работата.
Всички изказаха благодарност към ръководството на ТО в лицето на
председателя Румен Велков и секретаря Гълъбина
Зашева, които положиха
всички усилия за организацията на този прекрасен
празник и поканиха всички членове на ТО без значение от възрастта.
Румен Велков,
председател на ТОПазарджик

Пролетен етюд

На 23-и март
се събрахме 15
души от ТО на глухите в Търговище
за
пролетен
поход до хижа
„Младост”, която
се намира в околностите на нашия
град.
Времето
беше топло и
слънчево, и ни
предразположи
благоприятно.
С шеги и закачки вървяхме, събирахме коприва и глухарчета,
набрахме си букетчета от горски
теменужки. Отдъхнахме с чаша
кафе сред природата.
На връщане с удоволствие забелязахме предвестника на пролетта, един щъркел, който ремонтираше старото семейно гнездо,
за да може, като се завърне и
нежната му половинка, домът им
да е уютен.
Вървяхме и разсъждавахме,
какво ли си мисли тази дългокра-

ка птица? Домът наистина е там,
където е сърцето, а всяка пролет
е време за пречистване – не само
на домовете, но и на душите.
Вечерта отпразнувахме пристигането на пролетта в механата
„Къщата”. Тържеството продължи
до късно вечерта в разговори, веселие и танци. Разделихме се доволни и щастливи, като си обещахме
отново да сме заедно на следващите традиционни празници.
Диана Савова,
организационен секретар на
ТО-Търговище

На 10 март т.г. в клуба на
Районната организация в Хасково част от членовете на организацията ни в града и приятели се събраха на малък празник- за честването на
70-годишния юбилей на
Иван Стойчев Караджов.
Иван е член на РО от далечната 1969 година. Това са цели
50 години!
Изявен самодеец и спортист, за своя принос в дейността на РО е награждаван
с грамоти и всички съюзни
отличия. Активно е помагал
и продължава да помага и до
днес на ръководството на организацията.
Пожелаваме му преди
всичко да е здрав, да се радва още дълги години на много
късмет и благополучие! Да е
почитан, уважаван и обичан от
близките и приятелите си!
Дора Христозова
Координатор РО - Хасково
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ОСМИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНО ПР

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИ
ОСМИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА С
От стр. 1
Прекрасното слънчево утро на 28 март събра
пред палата № 11 на международния панаир в Пловдив множество представителни личности и гости
от България и Европа за откриването на Осмия европейски форум за социално предприемачество.
Тържественото откриване започна с български
народен танц, представен от самодейците на Съюза
на глухите в България в Пловдив. С толкова енергия
и красота заредиха те началото, че всички изказвания, а и всички събития, които последваха, носеха
уважението към българската земя и към българския
предприемачески дух.
Темата на форума тази година беше „Екосистемата на социалното предприемачество”, а богатата
програма, включваща конференции, дискусии, кръгли маси и търговско изложение, събра ключови фигури с дългогодишен опит в областта на социалните
политики и предприемачеството.
Участие в мащабния форум взеха представителите на Европейската комисия г-жа Хели Имунен,
експерт политика; г-жа Ариане Родерт, ръководител на делегацията на Европейския икономически
и социален комитет; г-жа Диана Довган, генерален
секретар на Европейската конфедерация на производствените и кооперациите за услуги и др.
По време на изложението Съюзът на глухите в
България имаше наистина блестящо представяне.
Щандът на изделията, изработени от нашите предприятия, предизвика истински интерес. Кокетно
оформен, с акцент на колекцията ни от български
национални носии, пред него се спряха почти всички посетители. Е, нямаше човек, който да не каза:
„Браво!”
„Браво!” каза и вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, която остана много
по-дълго от предвиденото време при нас. Председателят на Съюза на глухите в България Николай
Нинов представи продукцията на предприятията ни,
запозна я и с нашите възможности в производството
на облекла, обувки, в праховото боядисване и др.
Може би случайно, а може би не, г-жа Йотова обърна внимание на нашите медицински работни облекла и попита за възможност за изработването им в
по-голям обем за болници и здравни заведения в
цялата страна. Възхити се и от майсторски извезаните български национални носии. А като истински
„вестникар”, си взе и разгърна новия брой на вестник „Тишина”.
Но голямото признание за нас дойде малко покъсно. Когато министърът на труда и социалната политика Бисер Петков връчи наградите за иновативен
продукт на тазгодишното изложение. Специалната
награда получи „Тих труд-ЕООД” от Варна за изработената колекция от национални носии и облекла.
Каква по-голяма гордост и за председателя на СГБ
Нинов, който взе в ръцете си наградата!
А по-късно, пред щанда ни, посетен специално от
министър Петков, се случи и един наистина важен
разговор за всички нас. Както винаги и както навсякъде досега, председателят на СГБ Николай Нинов
изказа негодуванието ни от европейския регламент
1407, който ограничава възможностите ни за участие по европейски проекти. Регламентът ни „спъва”.
Много години вече, защото нашите общо 12 предприятия „Тих труд” могат да участват само като едно
цяло – с 200 хил. евро в рамките на три години.
А ние сме предприятия в една икономическа група и ни третират като едно цяло, което ограничава
финансирането ни! Другите социални предприятия
участват индивидуално. Тази несправедливост е невероятна и ни пречи.
Министърът – макар и за кратките минути на сериозния разговор, бе впечатлен, и обеща скорошна
среща с колегата си от Министерството на финансите. За да бъде обсъдена възможността за решаване
на проблема. Нека е така!
Ако и когато такава среща се състои, вестник „Тишина” ще ви информира пръв за резултатите. Как
ги очакваме! А как бихме се радвали и ако българските депутати в Европейския парламент – може би
новите, ще намерят път за решаването на нашия
проблем.
Но да се върнем към изложението – нека да направим най-важното заключение: Съюзът на глухите в България наистина бе най- представителен на Осмия европейски форум за социално предприемачество. И като участие, и като мащаб на
показаното, и като награди, и като усмивки, и като
съпричастност към членовете ни...
Обич ни свързваше.
Всъщност – най-важното на света, което помага
на добрите и успелите!
Ние сме от тях!

Научни презентации и практически опит от евро

По време на Осмия eвропейски форум за социално предприемачество се състояха редица конференции, както и обсъждания на кръгла
маса, на които лидери от страните на Европа и от България споделиха
свои впечатления от работата си досега, но и се опитаха да определят и
да наложат нови изисквания и правила в работата на социалното предприемачество.
В двата дни от форума – на 28 и 29 март, в зала „България” на конгресния център на международния панаир, в зала „Хеброс”, в зала „Пълдин”
и в други зали се състояха интересни дебати.
Сериозни въпроси бяха поставени по време на конференцията „Публична политика за развитие на социално предприемачество в Европа”; кръглата маса на тема „Съвременни подходи при финансиране на
социалното предприемачество”; дискусионния форум „Дейности за

социално включване в местната общност”; конференцията „Представяне на съвременни предприемачески бизнес модели н областта
на социалната икономика”; конференцията на тема „Трудово-производителните кооперации – двигател за развитие на социалната
икономика в България”; научно-практическата конференция на тема
„Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа”; кръглата
маса на тема „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност”.
Несъмнено обобщената информация от всички тези срещи, съпроводени с презентации и научни доклади, ще бъде систематизирана и
използвана за бъдещата работа в областта на социалното предприемачество през следващата година.
Но някои от темите предизвикаха по-засиленото ни внимание.
Така например в панела „Съвременни подходи при финансиране на
социалното предприемачество” интерес предизвика изказването на
г-жа Севастита Григореску, председател на Националния съюз на занаятчийските и производствени кооперации в Румъния, във връзка с
финансовите екосистеми от гледна точка на социалните предприятия. Тя
отбеляза, че ограниченият достъп до финанси е пречка пред развитието
и растежа на социалната икономика: „Един основен проблем – каза тя,
– е фактът, че бизнес моделите на социалната икономика не са достатъчно добре познати и разбрани в Европейския съюз. Като например моделът на споделено управление, а също така и на споделена
собственост. Затова е много трудно на някои социални предприятия
да имат достъп до традиционния начин на финансиране. Логиката
на финансовите пазари не е предназначена за развитието на тези
предприятия. А финансовите институции не се интересуват от социалната им мисия.”
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РЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПЛОВДИВ, 2019 ГОДИНА

ИЯ БЕ НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕН НА
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Какво казаха официалните
лица по време на форума

ИЛИЯНА ЙОТОВА,
вицепрезидент на
Република България:

* Да правиш бизнес с кауза днес
е много трудно. Но си заслужава. И
това го доказват всички, които не
просто самоцелно трупат печалба. А
трупат добри дела с които помагат на
уязвимите. Като дават възможност
на хората с увреждания да развият и
докажат своя потенциал.
* Искаме да видим по-значимата,
по-видимата и по-отговорната роля на държавата за социалните
предприятия. Дали един закон е достатъчен – тепърва предстои да видим
каква ще бъде оценката от неговото действие.
* Често говорим за нуждата от достатъчно добри връзки между
образование и икономика. Социалното предприемачество, дами и
господа, трябва да влезе още по-активно в класните стаи, в студентските
аудитории. Трябва да построим система от стажове за млади хора, които
утре да правят нашата социална икономика – съвременна, успешна,
атрактивна. С развитието на новите технологии – увличаща към научни и
социални теми.
* Социалните предприятия са предприятия на емоционалната
интелигентност. Имат потенциал да направят развитието на държавата ни
още по-убедително.

БИСЕР ПЕТКОВ,
министър на труда
и социалната политика:

* Убеден съм, че участниците в
този форум са днешните и утрешните
социални
иноватори.
Социалната
икономика е различна и значима,
защото поставя в основата си човешкия
фактор в средата, в която хората живеят
и се трудят. А средата – такава каквато
те искат да я видят, е по-хуманна и
по-чиста, където взаимният интерес
определя действията.
* В тази насока направихме две значителни стъпки с приемането
на два много важни закона – Законът за предприятията на социалната
и солидарната икономика и Законът за хората с увреждания.
Законодателната рамка дава възможност на уязвими групи в обществото,
в това число и на хора с увреждания, да участват пълноценно в
икономическия и социален живот на страната чрез мерки за включването
им в заетост и социално приобщаване чрез социалните предприятия. Но
решенията са комплексни и изискват обединени усилия.
* Надявам се, че с този форум може да бъде подобрен социалният
статус на хората в неравностойно положение. А споделянето на добри
практики, заложени в програмата на форума, ще помогнат да бъде развит
този важен сектор в нашата страна.

опейските страни

Не е ли повод това изказване, в рамките на европейския форум, за размисъл и за по-дълготрайни усилия за работа?
Ще представим и откъс още едно изказване – на
Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията
на хората с увреждания: „Да започнем оттам – каза той,
– че социалната икономика, все пак е икономика. Тя не
е социална дейност. Социалната икономика трябва
да генерира добавена стойност, която трябва да
отива за решаване на определени социални проблеми. И който работи в социалната икономика, е наясно
какво и как ще произвежда, за да получи тази добавена
стойност. Социалното предприемачество е модел.

НИКОЛАЙ НИНОВ,
председател на Съюза
на глухите в България:

Това е една чисто специфична дейност, която може
и трябва да бъде подпомогната от държавата. Защото, когато говорим за социална икономика и за възможностите й, всички трябва да знаят, че хората в нея
по природа са изключително мотивирани да работят. Те
трудно си сменят работодателите. Това са корпоративно най-лоялните работници, които разбират, че втори
шанс е много вероятно някой да не им даде. Ето защо
социалната икономика успява. А държавите би следвало да организират адекватна форма на кредитиране на
социалното предприемачество. Това трябва да е една
сериозна и дълбоко осъзната политика – с точно определени и ясни правила.”
Представените теми и научни доклади имаха наистина изключителен заряд за нови инициативи и прояви. Ще се случат ли пожеланията и надеждите – ще
проследим във времето.
Ще очакваме да видим реализирани добрите поуки
и научни насоки дадени сега, на следващия европейски
форум за социално предприемачество.

Още от първия Европейския форум за
социално предприемачество, а и преди
това, Съюзът на глухите в България
е взимал винаги активно участие в
изложенията на стоки и услуги на хората
с увреждания.
Сега, в този пореден осми европейски
форум, Съюзът на глухите в България
отново се включва с богато изложение
на девет социални предприятия „Тих
труд-ЕООД”, с чиято продукция искаме да покажем всичко, което могат и
умеят глухите хора в България. А те умеят да работят отлично в областта
на шивачеството, полиграфията, праховото боядисване, печата, обувното
производство и още други.
България е една от малкото държави в Европа, където в подобни
форуми са показани социалната грижа и силният ангажимент към хората с
увреждания. Надяваме се да продължим доброто и силно сътрудничество
с държавните институции, за да могат социалните предприятия да имат
своята социална роля в подкрепа на хората с увреждания.
Страниците подготви Йорданка Димитрова
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Продължаваме с поредицата от представянето на живота и дейността през
изминалата 2018 г. на членовете в районните организации.
В ТОЗИ БРОЙ ЧЕТЕТЕ ЗА РО НА ГЛУХИТЕ ВЪВ ВАРНА:

Организационната дейност в началото
на 2018-а година започна д подготовката
и провеждането на общите отчетни събрания на ТО и РО, които се състояха съгласно приетия график. Проведоха се също и
организационни събрания за запознаване
на членовете с предстоящи мероприятия
и изслушване на предложения и въпроси.
Чрез Центъра за социална рехабилитация
и интеграция (ЦСРИ) към РО-Варна на членовете бяха предоставени подкрепящи
рехабилитационни, профилактични, терапевтични и обучителни дейности. Всеки
четвъртък центърът беше посещаван от
близо 60-70 души, които провеждаха социални дискусии на различни теми, предложени от членовете на клуба на жените,
клуб „Трета възраст” и от ползвателите
на центъра. Възможности за социални
контакти на членовете беше осигурила
и ТО-Добрич в дните понеделник, сряда
и петък, като успоредно с това членовете на организацията отбелязаха заедно
Бабинден, Осми март и настъпването на
пролетта. Ръководството на ТО организира и проведе освен отчетно събрание и
организационно, на което членовете на
организацията бяха запознати с предстоящите мероприятия на РО и СГБ. А срещите
на членовете на ТО-Добрич в клуба винаги
са желани и очаквани от тях, тъй като на
чаша чай или кафе те си разменяха информации, обсъждаха идеи за организиране
на мероприятия, играят шах, табла. През
периода април-юни също се проведоха
събрания с членовете на градските ТО,
на които се запознаха с предстоящи ме-

роприятия, решения на РС и УС на СГБ и
дискутираха по проблеми, отнасящи се до
правата и задълженията на съюзните членове. Клубът за социални контакти в РО се
посещаваше всекидневно, а в четвъртък
около 70 членове провеждаха социални
дискусии на различни теми, като всеки от
участниците имаше възможност да споделя вълнуващи проблеми и свободно да
изразява своето мнение. Нуждаещите се
получаваха и социални консултации. Бяха
организирани и осъществени различни
дискусии и лекции на теми, свързани както с традициите и обичаите в нашата страна, така и на здравна тематика. В края на
лятото и началото на есента освен събранията в РО и ТО, се осъществиха поредица
от дискусии и беседи, свързани с профилактиката на здравето, цветарството, летния традиционен панаир „Свети Петър и
Павел”, историческото развитие на Варна
по случай Деня на Варна „Модерното общество и традициите” (дискусия) и деня
на независимостта. В късната есен и през
зимата се проведоха освен изборните събрания, различни дискусии, беседи, чиито
теми бяха предложени от клуба на жените
и клуб „Трета възраст”; чествания на народни празници, като Никулден, с всички
традиционни елементи и поздравления
за именниците. В ТО-Добрич, освен ежемесечните просветни сбирки през октомври, ноември и декември, проведоха коледно-новогодишно празненство.
Културна дейност: В началото на 2018
г. проявите започнаха с традиционното за
клуба „Трета възраст” отбелязване на Деня

на родилната помощ – Бабинден, в което се
включиха много баби и прабаби. За Трети
март групата по арттерапия и фотография
откри във фоайето на културния дом фотоизложба „България в сърцето ми”; на Осми
март клубът на жените проведе празнична
среща на всички жени-членки, а младежите организираха парти за деня на влюбените. И мъжете от клуб „Трета възраст” не се
посрамиха и честваха подобаващо деня на
виното и свети Трифон Зарезан. На 24 март
членовете на Варна и Добрич отпразнуваха настъпването на пролетта в ресторант
„Старата къща”; на 29 март групата по приложна арт терапия организира благотворителен великденски базар с подкрепата на
МОЛ Варна. За разнообразяване на ежедневието и повишаване на жизнения тонус
на членовете, се организира посещение на
проявите на община Варна – „100 години
морска авиация” и карнавал на маскарадните костюми; от 7 до 11 май членовете на
групата по танцова терапия взеха участие
в Първия международен танцов и музикален фестивал на хората с увреждания в
гр. Ялова, Турция; на 7 юни групата по арт
терапия откри фотоизложбата „Казънлъшки етюди”, която представи творческите им
вдъхновения от посещението на фестивала
на розата. По случай 12 юли – Деня на СГБ,
приложниците организираха изложба на
сувенири, а групата на фотографите аранжира в културния дом две фотоизложби;
танцовият състав се включи със свои изпълнения в летния традиционен панаир
„Свети Петър и Павел”, организиран от
Националния музей на селото в Букурещ,
Румъния. В края на годината приложниците от групата по арт терапия изработиха
коледно-новогодишни сувенири, с които
украсиха офисите на дирекция „Социални
дейности и жилищна политика” към община Варна и културния дом на организацията. Част от сувенирите бяха предоставени
за награди по време на срещата, организирана от ръководството на РО за Коледа на
19.12. в ресторант „Комитово ханче”. Групата по фотография и арт терапия експонира
две фотоизложби „Рилска магия” и „Есен”,
в които бяха показани прекрасни кътчета
от Рилските езера, Рилския манастир, Цари
Мали град и красиви есенни пейзажи. В
самия край на годината, на 28 декември
ръководството на РО-Варна, съвместно с
гости от атлантическата асоциация на хора
с увреждане „Филипос” – гр. Солун и младежкия фолклорен състав на читалище
„Кирил и Методий” в с. Тополи, проведе

Рождественски концерт. Присъстващите съюзни членове и гостите от Гърция и
с.Тополи аплодираха дълго изкуството на
самодейците. Залата на културния дом бе
препълнена, което означава, че зрителите
бяха над 150 души.
Туризъм и спорт: в чест на деня на СГБ,
12 юли, членовете на РО-Варна и ТО-Добрич участваха в традиционния спортен
празник в местността „Звездица”. Близо
100 души участваха в националния туристически събор в курортното селище Паничище, като на връщане посетиха Рилския
манастир и Цари Мали град. В дните от
25-28.10.2018 г. за потребителите на социалната услуга ЦСРИ бе проведена културна терапия с посещение на Гоце Делчев,
Ковачевица, Лещен, с. Добърско. От 9.12.
до 12.12. дейностите на ЦСРИ се проведоха в Дряново, като бяха посетени Дряновският манастир, Етъра, Соколски манастир, Троянски манастир, националното
изложение на художествените занаяти и
изкуства в Орешак, природонаучният музей в Черни Осъм, Трявна и Елена.
Социална дейност: целогодишно съюзните членове получаваха подкрепа и
посредничество при възникнали проблеми от различно естество: предоставяне
информация в областта на социалната
закрила за възможностите за подкрепа;
насочване към съответната институция,
от която може да бъде получена подкрепа; оказване на съдействие при попълване различни молби за батерии за слухови
апарати, социална оценка, ТЕЛК, детски
добавки, интеграционни добавки и при
подаване на документи за пенсиониране.
Бяха извършени жестови услуги на нуждаещите се съюзни членове; предоставиха
се социални помощи на трима души. Извършена бе профилактична медицинска
услуга (измерване на кръвно налягане)
чрез ЦСРИ към кметство „Одесос”. Раздадоха се помощи от храни, предоставени
от БЧК. Оказано бе съдействие при попълване различни молби за покупка на батерии за слухови апарати, за интеграция и
винетни стикери. Оказана бе и финансова
подкрепа, съгласно правилника на СГБ, на
материално затруднени съюзни членове.
Общо за целогодишния отчетен период се реализираха 362 мероприятия
с участието на 11 544 членове, включително с тези, на които бяха предоставени социални услуги.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
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Национален конкурс за рисунка

Организационният комитет за отбелязване на 20 години кохлеарна имплантация в България обявява национален конкурс
за рисунка „Звуците на живота”.
В конкурса могат да вземат участие деца и младежи до 25
години с кохлеарни имплантни системи.
Кохлеарната имплантация е чудото, което дава на хората със
слухови увреждания неповторимия шанс да се потопят в богатството от звуци в света, в който живеем, да чуят и да кажат:
„Обичам те!”, да постигнат мечтите си, да се реализират професионално, да изявят най-доброто от себе си.
Най-малките и вече порасналите деца с кохлеарни импланти
са едни от нас, те мечтаят, творят, знаят и могат. Те са тук и имат
какво да кажат на света. Рисуването е средство, с което могат да
изразят толкова много емоции, могат да ни накарат да видим
света през техните очи, мисли, радости и болки. Своята душевност и усещания те ни разкриват със забележителна чувствителност и дълбочина.
Убедени сме, че желанието, амбицията и страстта за победа
са в основата на успеха и утвърждаването на децата с кохлеарна имплантация, като равностойни граждани на Република
България. С този конкурс ние искаме да дадем възможност те
да споделят надеждата, дълбоко скрита в сърцата им, желанието да се справят с всички предизвикателства, които животът им
поднася и да успеят.
Общи условия на конкурса:
- рисунките – живопис или графика, както и използваните

материали и технически средства са по избор на участника;
- максимален размер – до 50 х 70 см (Landscape или Portrait);
- всеки участник може да участва с една авторска творба;
- класирането на участниците ще се извърши в две възрастови групи: до 12 години и над 12 години;
- конкурсът е свободен от такси за участие.
Изисквания към участниците:
- кандидатите следва да се регистрират за участие в конкур-

са, като изпратят електронно копие на своите творби на следния e-mail адрес: art@centillion.eu
В регистрационния e-mail кандидатите трябва да попълнят
следната информация: име, презиме, фамилия; град по местоживеене; e-mail адрес; телефон за обратна връзка; кратко есе от
кандидата или описание от родител/настойник (до 100 думи);
съгласие на кандидата или негов родител/настойник за публично представяне на художествената творба.
Ако регистрацията се извършва от родител или настойник на
кандидата, да бъде посочено името и телефон за връзка с него.
В случай, че са изпратени повече от една творба, ще се оценява последната регистрирана за участие в конкурса.
След получаването на регистрационния e-mail, всеки кандидат ще получи потвърждение от организаторите.
В срок до 24.05.2019 г. оригиналните творби трябва да бъдат изпратени или доставени на адрес: СЕНТИЛИОН ООД; ж.к.
Дружба 1, ул. „Илия Бешков“ 6А; 1592 София.
Резултатите ще бъдат обявени на 1 юни 2019 г. на празника,
посветен на Деня на детето. Ще бъдат връчени I, II и III награди
в двете възрастови групи.
Първите 20 класирани творби от всяка възрастова група ще
бъдат изложени на публично открито пространство в София.
Телефони и имейл за връзка с организаторите: Тодор Абаджиев – 0884 056 930; Елица Пенова – 0887 282 581; Краси Генова – 0888 995 039; e-mail адрес: art@centillion.eu

ЛИТЕРАТУРА
Разказ

Размишления по изгрев

Есе

Мечо

Много вестници, много нещо. И
поне в половината от тях чета, че сънят помагал на красотата. Учени го доказват, киноартистки го потвърждават,
манекенки и миски също. Сигурно е
вярна тази констатация, още повече,
че не е отсега, а още от баща ми съм
я чувал, пък и сам той вярваше в нея.
Но си спомням и друго, което татко,
лека му пръст, смеейки се казваше: „А,
бе, може и да е вярно, известен резон
в тази работа има. За съня и красотата,
де. Ама не ми е ясно за какво му е на
човек тази красота, като ще я проспи.
Особено за жената – цветето на живота. Че нали красотата е дадена на човека, за да я гледат хората, да й се радват и за да ги прави тя
по-добри, по-щастливи и по-човечни!”
Та, както казах, вярвам, че сънят е най-добрата рецепта за разхубавяване, за разкрасяване.
Колкото повече спиш, толкова по-красив ставаш. И все пак, доста ме смущават татковите думи.
Ето, толкова години проживях – побелях, сбръчках се като печена ябълка и ни красота, ни дявол
ми остана. И все пак...
Да, все пак има нещо, което до края на дните ми ще топли душата ми. Това са красивите спомени.
И забележете – нито един от тези красиви спомени не е останал в съзнанието ми от някой здрав,
разкрасяващ осемчасов сън. Нито един! А то и приказка има, нали сте чували: „Сън спомен не прави!”
Но нека да оставя белия лист, защото слънцето изгрява. Какъв красив изгрев, Господи, какъв
разкошен изгрев! И как само позлатява белеещите коси на жената до мен в леглото! След миг
слънцето ще заплете лъчите си в разпилените по възглавницата кичури и те отново ще станат
златни. Както когато беше на двадесет години. Ще отвори очи и слънцето ще запали усмивка в
тях, ще се плъзне по устните й и те ще станат отново свежи и розови, както в младостта. Макар
само за миг, но миг вълшебен!
Какъв изгрев, Господи, каква красота… Жалко, че никога няма да я видят онези, които спят, за
да станат красиви. Пък и тях, спящите, кой ли ще ги види?
Слав Десиславов

Някога, отдавна, когато бях на 5-6
години, имах едно плюшено жълто-бежово мече, като това на снимката. Нощем, за да не ме е страх от
тъмното, го гушках и заспивах с него.
Стана така, че тогава започнаха да ми
слагат инжекции три пъти дневно,
в продължение на няколко месеца.
Болеше ужасно, особено на краката…
Стигна се дотам, че се разплаквах,
щом наближеше часът да ми ги слагат... За да ме успокои, на татко му хрумна да бия инжекции на моя Мечо. Дадоха ми истинска
спринцовка, от онези стъклените, която пълнех с вода. И, след като ми сложеха инжекцията, идваше ред на Мечо... И така над половин година аз и моят Мечо заедно преболяхме ужасните инжекции. Горкото мече – буквално бе подгизнало от водата и постоянно висеше на простора, закачено за ушите с две щипки... Добре, че беше лято и съхнеше бързо, за да ми е другарче нощем...
Пораснах. Мечо се изгуби през годините – изчезна след поредното пренасяне. Един ден, както
се разхождах из „Мания”, погледът ми беше привлечен от нещо ярко, пъстро и… плюшено, надничащо плахо изпод една стара чанта. Повдигнах я и онемях – Мечо!!! Шарен и пъстър като дъга,
той направо нахлу в сърцето ми – и аз го купих и занесох у дома... Естествено, първо мина през
пералнята...
Днес, седнал срещу мен, до монитора, Мечо всеки ден ми радва очите и сърцето с неговите
ярки и весели цветове.
Онази вечер не можех да заспя – мъка стегна като в менгеме сърцето ми, когато научих за изгорелите живи кученца... Посегнах към Мечо, гушнах го и пръстите ми попаднаха в един отвор на
гръбчето му. Пъхнах ги вътре и с изумление напипах нещо мекичко. Когато го извадих, се оказаха
четири сърчица!!! Две от тях бяха с надпис на английски „Обичам те!”
Разплаках се – коя ли незнайна ръка ги е сложила там, за да зарадва някога, някъде и някого
с посланието си чрез тях... Една непозната душа от незнайно кътче на света ми казваше с тези
сърчица, че някой, някъде и някога ме обича и ми протяга ръка...
Лека-полека стегнатото ми от болка сърце се поотпусна, гушнах Мечо, сложих обратно сърчицата в него и така заспах.
Петра Ганчева

ПОЕЗИЯ

АФОРИЗМИ

Стихове

Малко е нужно
Колко малко е нужно на човек –
поздрав дружелюбен, приятелски подадена
ръка,
хубав разказ или нежен стих,
мелодия чудесна, запомнящ се триптих.

Колко малко е нужно на човек –
свещичка крехка в непрогледната тъма,
светеща скромно в тънък силует,
но очертаваща ясно пътя ти напред.
Калинка Ковачева

Спазва принципа си скъп,
в бъдещето устремен да е все на нечий гръб
и да лапа на корем...

Често в нас така се случва,
все промените се спират.
Истината понакуцва
и лъжата доминира...

Колко малко е нужно на човек –
топла дума, нежен жест,
усмивка лъчезарна в светъл ден,
изгряващото слънце след облака студен!

Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Писна ми от туй скубачество!
Непрестанно ми олеква джоба.
Вече търся първо качество,
но с цени на втора употреба...

НЕ САМО НА 1 АПРИЛ ОТКРОВЕНИЕ

Колко малко е нужно на човек –
разговор истински с другар неотменим,
мъжко рамо силно за опора през нощта,
в която мислите тревожни стягат ти душата…

ТИШИНА

ПРИНЦИПНА ПРАГМАТИЧЕН
ЛИЧНОСТ ПОТРЕБИТЕЛ

Нужна ми е май поука,
че доникъде не стигнах.
За да не нагазя лука,
през просото тайно кривнах.
Иван Беловски
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СПЕКТЪР
ЗДРАВЕ

ЗАКУСКАТА – ПРЕКРАСНОТО
НАЧАЛО НА ДЕНЯ

Балансираното хранене
започва със закуската

През деня, а и вечерта организмът ни е изразходвал енергия. А през нощта, когато клетките в нашето тяло се възстановяват активно, организмът ни
изразходва запасите от витамини, минерали и микроелементи, които са постъпили в него през деня
с усвоената от нас храна.
Сутринта на следващия ден е необходимо да попълним изразходените запаси с енергия, ценни вещества и вода. Тялото ни се събужда сутрин и иска
114 хранителни вещества. Ако пропуснем закуската, ще ни е трудно да получим препоръчителните
дози витамини и други ценни елементи.
Когато организмът е гладен, той изгаря калории
бавно, стреми се да съхрани енергията. Добрата
закуска след нощния глад дава тласък в обмяната на веществата, а това значи по-ефективно изгаряне на калории през деня. Пропускането на
закуската, или хапването сутрин в движение на
неподходяща храна, е все едно да тръгнем на път
с автомобил с почти празен резервоар. Качествената закуска помага да се избегне недостигът на
калории и дава правилен режим на хранене през
целия ден.
Може би не ви привлича традиционната закуска, нямате апетит или ви липсва време, бързайки
за работа, но е факт, че тя се явява най-важният
прием на храна през деня.
Кой има нужда от качествена закуска? ВСЕКИ!
Възрастни и деца, болни и здрави, слаби и пълни,
активно спортуващи и неспортуващи, богати и бедни. За да се „събуди” тялото ви и да влезе в ритъм,
без да се стресира с рязко повишаване на кръвната
захар, да ви зареди с енергия, да имате кондиция
да посрещнете ежедневните предизвикателства?
Всичко това можете да имате в един вкусен коктейл, който ви препоръчваме. Той се приготвя за
минути.
Смути с кисело мляко и плодове:
Кисело мляко – 200 гр.; ябълка – 1 бр.; банан – 1
бр.; овесени ядки – 2 с. л.; мед – 1 с. л.
Всичко това се пасира и става много вкусно. Ще
се чувствате в страхотна форма цял ден и ще ставате все по-здрави, защото вашите клетки са получили това, от което се нуждаят.

СУДОКУ

Ленено брашно на закуска
пречиства и подмладява
цялото тяло

Лененото брашно може да абсорбира и отделя
токсичните вещества и шлаките, понижава нивата
на холестерола в кръвта. Ленът има положителен
ефект върху регулирането на липидния метаболизъм. Ленът е полезен при възпаление на лигавиците на горните дихателни пътища, при проблеми
със стомашно-чревния тракт, при гастрит, колит,
пептична язва и язва на дванадесетопръстника,
заболявания на пикочните пътища, като пиелит и
цистит; при наднормено тегло и липиден метаболизъм. То е ефективно за ежедневна употреба и
пречиства червата.
Затова днес ще ви разкрием една идея как можете и вие да пречистите и подмладите тялото си
с помощта на лененото брашно – чрез режим на
закуска, като се посъветвате с вашия лекар. Както
и винаги да се допитвате до него, когато правите
промени в хранителните си навици.
През първата седмица заместете обичайната си закуска с 1 с. л. ленено брашно + 100 г. кисело мляко или заквасена сметана.
През втората седмица - 2 ч. л. ленено брашно
+ 100 гр. мляко или заквасена сметана.
А през третата седмица 3 ч. л. ленено брашно + 150 гр. мляко или заквасена сметана.
Другите ви хранения за деня след това остават
същите, като е добре да се стараете да се храните максимално здравословно – с минимум вредни
храни. Ако цената на лененото брашно ви се струва
висока, просто си купете ленено семе и го смелете
в кафемелачка.
По време на пречистването не пропускайте
да пиете по минимум 2 л. вода на ден.
Този метод има положителен ефект върху цялото тяло, много скоро след началото на приема на
ленено брашно ще почувствате лекота и прилив на
енергия. То е чудесен природен продукт за вашето
здраве и красота, който пречиства и тялото, и ума.
Подготви: Галина Генчева
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МЪДРИ МИСЛИ

За живота...

Не показвайте какво имате.
Ще се види какво нямате.

Омръзнаха ни вашите грешки.
Искаме да правим свои.

За работа трябват кадърни
хора. За всички други работи доверени.

За едни народи бъдещето
идва. Нас ни сполетява.

Имате само два недостатъка
– това, което казвате и това,
което правите.
Не питайте защо Ви лъжат.
Винаги е, защото Ви обичат.
Щом достигнете целта,
отдръпнете се! Вече сте
мишена.
Препоръчвам мълчание на
тези, които научават какво
мислят, едва когато започнат
да говорят.

Ние сме за демокрация. За
тази демокрация, за която не
сте вие.
Братя българи! Да обичаме
България! Тя си няма друг,
освен нас.
Всичко ни е напредничаво.
Само другото изостава.
Избори. В едни кресла се
сменят мозъци. В други
задници.
Заслужилите идват винаги
навреме.

Намерих място под Слънцето.
Изгорях.

Отива ми зелено. В брой.

Едни се сещат от пръв път.
Други – друг път.

Това постигнахме, борейки се
за онова. Ако не беше онова,
нямаше да постигнем това.

Има изпреварващо мислене. И
изпреварено.

„Най-после и аз имам своите
кръгове” – помислил давещ се.

Не е лошо младите да вярват
в нещо. Ние вече вярвахме
веднъж.

Пазете се от властта.
Особено, ако я имате.

Щом тръгнат на училище,
децата научават, че са не
само малки, но и тъпи.

Не съм и помислял, че ще мисля
това, което мисля.
Пламен Миронов

КРЪСТОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 6

ВОДОРАВНО: 1. Военен сановник в старата българска конница. 7. Езеро в Етиопия. 8.
Индоевропейски племена, населявали в древността част от Балканския полуостров.
10. Охранен и як кон. 11. Титла на дворянка в Испания. 12. Откривателят на четиритактовия мотор (1832-1891). 13. Стара марка за тежина. 14. Голям десетокрак морски рак.
15. Река в Югозападна Франция, приток на река Гарона. 16. Древногръцко племе, живяло през IХ в. преди новата ера. 17. Село в Шуменски окръг. 19. Сребърна или златна
чаша за причастие. 20. Музикална нота. 22. Пръстеновиден коралов остров. 23. Гара по
линията София-Мездра. 24. Европейска столица. 25. Руска река, край която е разположен Санкт Петербург. 26. Град във Франция. 27. Професор, или доцент, който ръководи
факултет. 28. Химическо съединение на водород с кислород. 29. Наш музикален деец
и композитор (1882 -1931) - операта „Гергана”.
ОТВЕСНО: 1. Вещество, което се употребява като проявител във фотографията. 2. Балканска столица. 3. Железопътна станция. 4. Древна арменска столица. 5. Марка наши
телефони. 6. Въртящата се част на електромотор (мн. ч.). 9. Транспортно средство със
собствен двигател и система за управление, пригодено да се движи по релсов път. 10.
Първата жена-летец в нашата гражданска авиация. 12. Древногръцки епически поет
– „Илиада” и „Одисей”. 14.Френски историк (1849-1928). 16. В древния Рим – длъжностно лице, което се грижи за обществените здания, храмове, пътища, празненства,
пазари и др. 18. Най-малката градивна частица на химическите елементи, неразложима по химически начин. 19. Тайна условна дума. 21. Първият български космонавт.
23. Водоплаваща птица от раздел „дъждосвирци”. 25. Опера от Жул Леви. 27. Река във
Великобритания. 28. Народностна група в Югоизточна Азия.
Съставил Иван Манчев

