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„Здравословен начин 
на живот за всички“

Стартира Общоевропей-
ска кампания „Здраво-
словен начин на живот 
за всички“, обяви евроко-
мисар Мария Габриел по 
време на официалното от-
криване на Европейската 
седмица на спорта. Ини-
циативата ще се провежда 
в рамките на две години и 
ще осигури финансиране 
в размер на 764 400 00 ми-
лиона евро по програмите 
„Еразъм+“, „Хоризонт Ев-
ропа“ и „EU4Health“ в по-
дкрепа на здравословния 
начин на живот. 
«Грижейки се за обще-
ственото здраве, инвести-
раме в бъдещето си. Ини-
циативата «Здравословен 
начин на живот за всич-
ки» е силно послание към 
европейските граждани 
за важността на спорта 
и физическата активност 
за здравето им. Тя показ-
ва, че здравето, спортът, 

науката, храните и гри-
жата за околната среда са 
взаимосвързани“, заяви в 
своето изказване Мария 
Габриел.
Според нея, трябва да 
бъде насочено внима-
нието ни към проблема с 
липсата на физическа ак-
тивност, тъй като тя има 
отрицателни последици 
за здравето на хората и 
обществото. По данни от 
последното проучване на 
Евробарометър, почти по-
ловината от европейците 
не практикуват спорт или 
физическа активност и 
предприемането на кон-
кретни действия от мест-
но до европейско ниво е 
наложително . Български-
ят еврокомисар информи-
ра също, че кампанията 
«Здравословен начин на 
живот за всички» се ос-
новава на три измерения. 
Първото е свързано с ну-

ждата от по-добра осведо-
меност за здравословния 
начин на живот сред насе-
лението. Второто набляга 
на улесняването на достъ-
па до спорт, физическа 
активност и здравословно 
хранене. А третото изме-
рение откроява необхо-
димостта от съвместен 
подход и общи инициати-
ви между политиките на 
спорта, здравеопазването, 
храните, науката и инова-
циите.
Организациите, желаещи 
да се ангажират с инициа-
тивата, могат да поемат 
ангажименти за действия 
онлайн чрез т.нар. Съвет 
за поемане на ангажи-
менти. Тези действия ще 
позволят изграждане на 
нови партньорства в отго-
вор на нуждите на хората 
към физическа активност 
и по-добра осведоменост 
за здравето им.

Христина Владимирова / в средата/ с гости-туристи от Румъния, Леонард 
Лазареску; с Дияна Плугчиева /трета/, Наталия Георгева /четвърта/;Лилияна 
Лазареску /единадесета/ Маруся Костова /дванадесета/; Флорин; Тодор Геор-
гиев /кмета на с.Гурково, последен от ляво надясно/. 
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Мария Габриел обяви 
и други конкретни мер-
ки за насърчаване на 
спортната активност на 
общоевропейско ниво. 
„Създаваме нова награда 
„Бъди активен за всички 
поколения“  („BeActive 
Across Generations“), с ко-
ято искаме да подчертаем 
значението на физическа-
та активност за всички 
възрасти. Предвиждаме 
и подкрепа за младежи-
те, желаещи да участват 
в дейности, които допри-
насят за популяризиране 
на физическата активност 
и спорта чрез Европей-
ския корпус за солидар-
ност. Спортните дейности 
са ключ към здравословен 
начин на живот и наша 
цел е да приобщим въз-
можно най-много евро-
пейци към тази мисия“, 
коментира още българ-
ският еврокомисар. БТ

Силата, скрита в 
човешкия дух

Такава сила имат на-
шите, балчишките, 
«Гурковлии, майстор-
лии»... В случая - всич-
ки от читалище «Сво-
бода- 1897» с. Гурково, 
където се крие много-
бройна чета от неот-
крити бисерчета-та-
ланти.Читалището, 
вярвам ще се превърне 
в ковачница на таланти 
в различни области на 
магията, наречена из-
куство, във всичките 
му измерения. Сила, 
скрита в човешкия 
дух, има Христина- 
дъщерята на Златка и 
Стоил Владимирови. 
Първата нейна излож-
ба е от гоблени -37 
бр., ръчно изработени 
сувенири-бродирани, 
оплетени и от плъсте-
на хартия. Авторката е 
започнала всичко това 
преди осем години, 
след тежка операция, 
за да раздвижи ръ-
цете си и да напусне 
инвалидната количка. 
Колко непредсказу-
ем е детският кураж в 
неговите въжделения, 
изразен в богатата и 
чувствителна душев-
ност на Христина и 
нейното семейство? 
Естествено, искрата, 
от която е лумнал «по-
жарът на изкуството» 
е нейната сестра Ке-
ранка, която сега е в 
Англия. Неслучайно 
и дебютът на Христи-
на се нарича «Преот-
криване»- едно мъдро 
послание, зад което се 
вместват имената на 
: Наталия Георгиева, 
Поликсения Петро-
ва, Дияна Плугчиева, 
Ирина Андреева...
Но да се върнем към 
нейната изложба, къде-
то светлината блика, в 
която небесните обла-
ци ловко се прегръщат 
над избродираното, 
там където, момичеш-
ката фантазия търже-
ствува и весело звънти. 
Трябва ли да споме-
на присъствието на 
публиката от нейните 

съселяни /тук имаше и 
англичани-жители на 
Гурково и румънски 
туристи/ да се възхи-
тят на резултатите на 
нейния богат урожай 
от първа жътва/, която 
я задължава да има и 
следващи/. Аз все още 
имам добро зрение и 
видях възхитата, от-
разена в очите  им, о, 
как светеха зениците! 
Ах, тази нейна жътва, 
където заедно с ней-
ната «комбайна»- та-
ланта, впечатление-
то, въображението и 
нейните внимателни 
сръчни пръсти превър-
наха този обикновен 
петъчен отиващ си ден 
в празник!Да не забра-
вим да отбележим и 
нейното участие в орга-
низираното от Асоциа-
ция « Булгарика» изло-
жение, където е имало 
близо 200 участника, 
като тя е сред 15- те 
финалисти. И сега, тук, 
тя бе финалист, сред 
тези « Майсторлии, 
Гурковлии», отгоре на 
туй и много «караман-
кюлии», наследници на 
преселници от Север-
на Добруджа. Те бяха 
изпълнили простран-
ството пред читалище-
то. Имаше и специално 
поканени гости: г- жа 
Къймет Тургут- се-
кретар на Община 
Балчик, г- н Сава Ти-
холов, който е начело 
на Отдел» Протокол 
и връзки с обществе-
ността” при Община 
Балчик, г-жа Красими-
ра Кирчева , нач.отдел 
„Образование, хума-
нитарни, оциални и 
стопански дейности”, 
дългогодишният кмет 
на с.Гурково г- н Тодор 
Георгиев /”Обществе-
ник на 2011г.”/, който 
с  впечатляващи думи, 
лично поздрави автор-
ката на това събитие. 
Сърдечни поздрави за 
Христина и организа-
торите- се съдържаха в 
писмото на г- н Георги 
Джилянов от с.Гурко-

во, певец в Музикалния 
театър „Ст.Македон-
ски” София, компози-
тор на детска музика 
и писател. Съпричаст-
ност към културното 
мероприятие в с.Гур-
ково изразиха г- жа Ва-
лентина Желева, дъл-
гогодишен директор на 
детската градина,  г- н 
Пламен Банчев, родом 
от с.Гурково, секретар 
на НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870” Балчик 
„Общественик на 2011 
г.”... 
Изложбата на Христи-
на Владимирова ще 
продължи пътя си за 
Каварна и Варна с ос-
таналите експонати , 
тъй като бяха продаде-
ни немалка част от тях. 
Христина Владими-
рова е извезала над 70 
гоблени и е подарила 
повече от половината. 
Приятните изненади 
в читалището ще про-
дължат и на 26 октом-
ври от 17.00 ч., когато 
читалищните органи-
затори ще стъкмят из-
ложба на самобитния 
и много талантлив 
дърворезбар Каню 
Морянов. Събитието е 
посветено на Деня на 
с.Гурково-Димитров-
ден, храмов празник 
и на местната църква, 
където от дълги години 
Каню Морянов е цър-
ковен настоятел. 
От голямото състрада-
телно сърце на наша-
та землячка Христина 
Владимирова вървим 
към здравите и актив-
ни ръце на Каню Мо-
рянов, за да усетим 
красивите мигове на 
бита в село Гурково. 
Малко са хората, кои-
то Бог е дарил с щедър 
духовен усет, а ето как 
гурковлии - майстор-
лии  преоткриват себе 
си, благодарение на 
най-старото огнище за 
просвета и култура - 
читалището. 

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

ПРОЕКТ „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост  в Община 
Балчик,BG05M9OP001-2.037-002

Проектното предложение на Община Балчик  по процедура BG05M9OP001-2.037. Проектът се изпълнява 
с предоставена безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие 
на  МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ , Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване 
достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“ .
Проектът  осигурява  достъп до заетост на хора с увреждания и на членове на семейства, грижещи се за 
хора с увреждания да започнат  работа.
Изпълнението на Проекта стартира на 23.12.2019 г. Община Балчик реализира интегрирани подходи 
за  мотивиране и насърчаване на лицата – неактивни или безработни да се включат на пазара на труда. 
Кандидатите, желаещи да бъдат включени в Проекта като болногледачи,  преминаха професионално 
обучение в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
В проекта са включени  12 неактивни или безработни участници  и 3 лица с увреждания, с право на работа.
От 13 април 2020 г. болногледачите предоставят грижи в домовете на нуждаещите лица от целевите групи - 
хората с увреждания и възрастни в риск. Включените в Проекта  35 потребители на услугата „Болногледач“  
получават  и психологическа подкрепа,  и здравно-консултативни услуги. Подборът на нуждаещите се от 
услуги е направен в съответствие с   критериите и стандартите за социални услуги за възрастни. 
Продължителността на проекта е 24 месеца, със срок за предоставяне на социалните услуги 21 месеца.
За работата на медицинския специалист и психолога е  обособено работно помещение, за  което е доставено 
обзавеждане и оборудване, както и материали и консумативи, необходими за  дейността им. 
За медицинския специалист  е закупено преносимо оборудване, необходимо за предоставяне на  здравни 
грижи в дома на потребителите на услуги
Екипът на проекта ще предприеме инициатива да информира работодатели от Община Балчик  да наемат на 
работа лица в неравностойно положение, като ги запознаят, както с помощта, която държавата осигурява 
при наемането на работа на човек с увреждане,  така и със задълженията, които имат при разкриването на 
такова работно място.


