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На 3 декември светът отбелязва 
Международния ден на хората с 

увреждания

Посланията на този ден 
са различни, защото и 
политиките по отноше-
ние на хората с увреж-
дания имат много лица. 
Предизвикателството на 
днешния ден, обаче е,  че 
той задължава всички, 
които говорят и обсъж-
дат проблемите на хората 
с увреждания да слагат 
ударение върху човека 
и неговата индивидуал-
ност и лично достойн-
ство, а не върху уврежда-
нето му. 
За съжаление, днес хо-
рата с увреждания се 
сблъскват с най-много 
трудности, когато се оп-
итват да реализират пра-
вата си. Като общество 
трябва да осъзнаем, че 
те се нуждаят от особено 

внимание. Основна цел 
на политиките за хората 
с увреждания е да се съз-
дават условия те да имат 
същия индивидуален 
избор и контрол на жи-
вота си, както хората без 
увреждания. През 1992 г. 
Генералната асамблея на 
ООН обявява 3 декември 
за Международен ден на 
хората с увреждания. Не-
говата цел е постоянно 
да мотивира политиците 
и институциите да пред-
приемат по-ефективни 
действия, с които се 
гарантира достъпът до 
архитектурна среда, дос-
тъп до образователната 
система, до общия пазар 
на труда, до информация 
и до процесите на об-
ществен живот.

3 декември има за цел 
да повишава информи-
раността по отношение 
проблемите на хората с 
увреждания и да популя-
ризира необходимостта и 
предимствата от изграж-
дане на равнопоставено 
общество, достъпно за 
всички. 
Хората с увреждания 
нямат нужда от съжа-
ление и снизходително 
отношение, от специал-
но внимание и защитена 
среда. Те имат нужда от 
условия за независим и 
достоен живот. Затова е 
този ден, за да напомня, 
че хората с увреждания 
са граждани с човешки 
права, които трябва да 
бъдат зачитани, а не са 
социално слаби субе-

кти, които имат нужда 
от защита. Да размисли 
обществото, да разклати 
предразсъдъци и проме-
ни стереотипи. А всич-
ко това е един труден и 
дълъг процес, който из-
исква силата, енергията, 
посвещението на всеки 
един от нас, не само в 
един ден от годината. 
Този ден не е празник. 
Той не се чества, а от-
белязва, за да напомнят 
хората с увреждания за 
себе си. Да напомнят, 
че ги има, че са част от 
обществото и трябва да 
заемат с право своето до-
стойно място в него. 
Деспина МАРИНОВА

Председател на Общин-
ската организация на 

Съюза на инвалидите в 
България

  

60 години Санаториум “Тузлата” 
Балчик

На 12 ноември 2016 г. се 
събрахме 26 жени, всич-
ки работили в Санато-
риалния комплекс „Туз-
лата”. И тъй като тази 
година се навършиха 60 
години от построяването 
му, посветихме срещата 
си на тази годишнина.
По-възрастните от нас 
знаят, че санаториумът 
приема първите си паци-
енти през 1956 г. – деца и 
възрастни, преболедува-
ли  полиомиелит. Слън-
це, море, калолечение и 
лечебна физкултура да-
ват добри резултати.  До 
1962 г. санаториумът ра-
боти само в летните ме-
сеци. Административен 
началник е г-н Транулов. 
Лекари, мед.сестри и ре-
хабилитатори идват от 
Балчик, Добрич, Варна, 
София, Момин проход. 
От м.септември 1962 г. 
санаториумът става це-
логодишен за възрастни. 

Първият главен лекар е 
д-р Г.Вангелов, първата 
мед.сестра е г-жа Ата-
наска Господинова, пър-
вата рехабилитаторка е 
г-жа Надежда Косева, 
назначени по разпреде-
ление. 
През 1966 г. завършва 
строежът и на рехабили-
тационния блок.  От 1967 
г. санаториумът става 
детски – с детска гради-
на и основно училище 
от първи до осми клас. 
Директор е г-жа Керанка 
Генчева.Приемат се деца 
от цялата страна, навър-
шили 4-годишна възраст. 
Лекуваните заболява-
ния са на периферната 
нервна система и опор-
но-двигателния апарат. 
Назрява необходимост 
от още едно разширение 
– училището „Йордан 
Йовков” е построено и 
отваря врати на 15 сеп-
тември 1971 г.

Срещата ни се превър-
на във весело парти и 
премина много вълну-
ващо, с много спомени 
от миналото, с  изразе-
но удовлетворение от 
благодатната ни работа. 
Обещахме си през 2017 
г., в чест на професио-
налния ни празник 7 
април, да организира-
ме голямо събиране, на 
което ще поканим всич-
ки, които са работили в 
комплекса, включително  
и тези, които в момента 
работят в СБР „Тузлата”, 
начело с д-р Кирчева. 
Дано да е жив и здрав 
д-р Вангелов, който ско-
ро навърши 93 години, за 
да бъде с нас.

До нови срещи, скъпи 
Тузленци!

Тодорка ХАРИЗАНОВА
Председател на клуб 
„Здраве” Балчик 

Клуб на хората с увреждания „Св.Марина“ Балчик, с председател Деспина Маринова, участва във Клуб на хората с увреждания „Св.Марина“ Балчик, с председател Деспина Маринова, участва във 
Втория международен форум „Българско наследство“ Балчик в края на м.август 2016 г. и получи по-Втория международен форум „Българско наследство“ Балчик в края на м.август 2016 г. и получи по-
четна грамота, а индивидуални грамоти получиха Деспина Маринова /за участие в историческата четна грамота, а индивидуални грамоти получиха Деспина Маринова /за участие в историческата 
конференция „Етнологията на българите“ и побратимяване с колективи от гр.Тутракан и с.Лунка, конференция „Етнологията на българите“ и побратимяване с колективи от гр.Тутракан и с.Лунка, 
Румъния/; Елена Ташкова /народна певица, изпълнила песента „Какъв ми спомен остана“/ и Руска Ан-Румъния/; Елена Ташкова /народна певица, изпълнила песента „Какъв ми спомен остана“/ и Руска Ан-
гелова /народна певица, изпълнила песента „Стоян Стоянка залюби“/.На събрание на клуб „Св.Мари-гелова /народна певица, изпълнила песента „Стоян Стоянка залюби“/.На събрание на клуб „Св.Мари-
на“ грамотите връчи Маруся Костова, директор на МФ „Българско наследство“ Балчик. Фото: „Б.Т.“ на“ грамотите връчи Маруся Костова, директор на МФ „Българско наследство“ Балчик. Фото: „Б.Т.“ 

Пенсионерите обичат екскурзиите

Разнообразна е дейност-
та на пенсионерите от 
Клуб № 1Балчик, с новия 
си председател Иванка 
Велева, която продължа-
ва традициите в органи-
зационната работа, зало-
жени от дългогодишния 
председател Христина 
Сивкова. 
Проведена е през мина-
лата година екскурзия 
под надслов „Красотите 
на нашето Южно Черно-

морие”, а след това пос-
ледва еднодневна екс-
курзия – излет до обекти 
от Северното Черномо-
рие. Всички говорят за 
прословутия  Мидарник 
край село Българево. 
Пенсионерите от клуба 
също са го видели отви-
соко. През есента, когато 
туристите са малко, спо-
койно може да се види 
всичко, направено от чо-
вешката ръка и ум. Ясти-

ята, приготвени от миди 
от мидената ферма, са 
вкусни и привличат мно-
го кулинарни ценители.
Нос Калиакра е познат, 
но пак е било приятно 
на всички от клуб № 1 да 
посетят този географски 
феномен и историческа 
забележителност.  Мно-
зина знаеха, а други за 
първи път чуха леген-
дата за 40-те български 
девойки, които сплели 

косите си и се хвърлили 
в бурното море, за да не 
бъдат потурчени. В па-
раклиса на нос Калиакра 
загоряха свещички и от 
балчишките пенсионери.
В Туристическия ком-
плекс „Русалка” не ус-
пели да влязат, споделя 
Христина Сивкова, тъй 
като собственикът от-
съствал и охраната не 
пускала никого.
Посещението в Дома за 
хора с психически ув-
реждания е било много 
тъжно. Пенсионерите им 
подарили дрехи, с което 
да облекчат бита им. А 
колко ценно е здравето е 
мисълта, която не бива да 
ни напуска. Настроение-
то на клуба се възстано-
вява по време на среща-
та с други пенсионери 
– техните отдавнашни 
приятели от с.Българево. 
В обширния българевски 
клуб – сърцата се разтва-
рят като цвят, за поздрав-
ления, за раздумки, за 
размяна на подаръци, за 
много песни и от двата 
клуба.  
Ето, това е начинът за 
разнообразяване на си-
вото пенсионерско еже-
дневие – е мнението на 
Иванка Велева, предсе-
дател на Клуб № 1 , на 
Христина Сивкова, поче-
тен председател на Клуб 
№ 1 и на цялото ръковод-
ство. 
                                        /Б.Т./

Сбирка на Пенсионерски клуб № 1 Балчик, на която гостува с лекция Иванка Сбирка на Пенсионерски клуб № 1 Балчик, на която гостува с лекция Иванка 
Томова от библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик, която Томова от библиотеката на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик, която 
идва с удоволствие в най-дългогодишния пенсионерски клуб в Балчик. идва с удоволствие в най-дългогодишния пенсионерски клуб в Балчик. 
                                                                                         Фото: Маруся КОСТОВА                                                                                          Фото: Маруся КОСТОВА 

 Чудесно парти си организираха в ресторант „Панорама“ бивши и насто- Чудесно парти си организираха в ресторант „Панорама“ бивши и насто-
ящи служители на Санаториума в „Тузлата“ Балчик, с намерение да се ящи служители на Санаториума в „Тузлата“ Балчик, с намерение да се 
срещнат в разширен състав на 7 април 2017 г.                 Фото: Личен архив срещнат в разширен състав на 7 април 2017 г.                 Фото: Личен архив 

МОСВ забрани къпането в залива 
Болата

Без предупреждение 
забранява къпането на 
Болата, алармират от 
Коалиция „За да остане  
природа”. В профила си 
във фейсбук тя публику-
ва снимки на новите та-
бели, поставени от еко-

министерството в района 
на резерват Калиакра. 
На едната е указано, че 
„в резервата се забраня-
ват всякакви дейности.  
Преминаването на хора 
става само по пътеки, ут-
върдени със заповед на 

министъра на околната 
среда и водите”. Другата 
табела показва, че зали-
вът Болата, който е част 
от резервата, е неохра-
няема зона и къпането е 
забранено.

/Б.Т./


