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ПОКАНА
НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ
НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ
на Официалното откриване
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на
ОСМИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР
НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ
РАЗВИВАЩИ СОЦИАЛНАТА И СОЛИДАРНА ИКОНОМИКА
28 март 2019 г., четвъртък, от 10.00 часа, палата № 11 на Международен панаир Пловдив

ПАЛАТА № 11 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ
ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
в периода от 28 - 31 март 2019 г. от 10.00 до 17.30 часа
и на Официалното откриване

на ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:
„Публична политика за развитие на социално предприемачество в Европа”
28 март 2019 г., четвъртък, от 13.00 часа, в зала „България”,
Конгресен център на Международен панаир Пловдив
както и на съпътстващите форума събития:

Кръгла маса: „Съвременни подходи при финансиране на социалното
предприемачество”
28 март 2019 г., четвъртък, от 14.15 часа, в зала „България”,
Конгресен център на Международен панаир Пловдив

Дискусионен форум: „Дейности за социално включване в местната общност”
28 март 2019 г., четвъртък, от 14.15 часа, в зала „Пресклуб”,
Конгресен център на Международен панаир Пловдив
Представяне на съвременни предприемачески бизнес модели в областта на
социалната икономика
28 март 2019 г., четвъртък, от 15.35 часа, в зала „България”,
Конгресен център на Международен панаир Пловдив

Кръгла маса: „Социална икономика, социална политика, корпоративна
социална отговорност”
29 март 2019 г., четвъртък, от 14.15 часа, в зала „Хеброс”,
Конгресен център на Международен панаир Пловдив

С
Сттрр.. 33
Европейският форум за социално предприемачество е ежегоден и в него се включват
участници от България и света. Форумът включва:
 Европейски панаир на предприятия и кооперации развиващи социална и
солидарна икономика;
 Модно ревю на облекла, произведени от социални предприятия;
 Европейска конференция “Публична политика за развитие на социално
предприемачество в Европа”;
 Кръгли маси;
 Научна конференция.
Участие в Европейският панаир ще вземат над 20 специализирани предприятия,
членове на НФРИ, от над 100 организации, кооперации и предприятия от социалната
икономика.
Осмият европейски панаир на предприятия и кооперации развиващи социална и
солидарна икономика дава ясно послание за значимостта на хората с увреждания в
Европейската общност, приносът към обществото, който дават хора с увреждания за
развитие на социалната икономика.
Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения,
добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище и допринасят
за насърчаването на предприятията и кооперациите за хора с увреждания като важни
участници в пазарната икономика.
Източници за информация на Осмия Европейски форум на социално
предприемачество: на английски език на е-платформата на Организационния комитет в
България: www.efse-bulgaria.eu и Каталог на организации и специализирани предприятия и
кооперации, участници в панаира: http://efse-bulgaria.eu/en/exhibitors

Работна среща и шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК
На 12.02.2019 г. се проведе среща на министъра на здравеопазването с Омбудсмана
на РБългария, Национално представителните организации на и за хора с увреждания,
представители на Националните граждански инициативи: Системата ни убива всички и
Системата ни убива, представител на СЗО за България.
Присъстващите разгледаха анализите на участиците в дискусията, базиращи се на
предоставената информация от министерството на здравеопазването, за лицата преминали
през системата на ТЕЛК, след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018 г.
Заинтересованите страни разгледаха различни предложения за спешни промени в
Наредбата за медицинска експертиза. Бяха приети следните решения:
Постигнато бе съгласие участниците в срещата да представят становище в близките
дни по предложението на Национално представителните организации на и за хора с
увреждания за изменение на Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на
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трайно намалена работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти към
Наредбата за медицинска експертиза. Предложението за промяната във формулата за
ТЕЛК бе предложено от Съюза на инвалидите в България и то стана общо предложение на
всички национално представителни организации на и за хора с увреждания като найразумно.
Предложението е границата за сумиране на заболявания да падне на 50% трайно
нам. работоспособност и заболяванията да се сумират по старата формула. В момента се
изчисляват проценти само при хора с увреждания над 80% нам. работоспособност. Идеята
е при няколко увреждания, две и повече с 50% и над 50% ТНР да се дава най-висок процент
съответстващ на най-тежкото увреждане. Също така към него да се прибавят 20% от сбора
на всички останали увреждания.
Другото важно предложение е, когато водещото заболяване с 50 и над 50% нам.
работоспособност е довело до други увреждания, които са с причинна следствена връзка,
да се вземе най-високия процент и към него се прибавят 10% от сбора на всички останали
увреждания.
Също така Министъра на здравеопазването се ангажира в срок до два месеца от
датата на срещата, да бъде извършен допълнителен анализ на приложение №1 –
”ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА
ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ” към чл.63, ал.1 от Наредбата за
медицинска експертиза. На база на резултатите ще бъдат извършени необходимите
изменения и допълнения на нормативния акт, с цел постигане на по-висока справедливост
при оценката на здравния статус на лицата с увреждания. На срещата бе решено в кратки
срокове да започне широко експертно и обществено обсъждане и подготовка за прилагане в
България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията
и здравето (ICF) на Световната здравна организация.
Среща с министъра на труда и социалната политика, относно проблеми произтичащи
от Закона за хората с увреждания
На 14.02.2019 г. по настояване на национално представителните организации на и за
хора с увреждания, се проведе спешна среща с министъра на труда и социалната политика
Бисер Петков. На срещата присъства и Лазар Лазаров – зам.-министър на труда и
социалната политика.
Представителите на национално представителните организации на и за хора с
увреждания изразиха позиция, че прилагането на Закона за хората с увреждания от
1.01.2019 г. показва значими слабости, които се изразяват в следното:
1. Въведеният в чл.21 ал.4 нов принцип за подаване на документите за изготявяне на
индивидуална оценка по настоящ адрес, лиши от правото на финансова подкрепа
много български граждани с трайни увреждания, живеещи в чужбина.
2. Чл.70, т.4 „ Право на месечна финансова подкрепа по чл. 69, т. 1 имат хората с
трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва: над 90 на сто степен на
увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност
поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест
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– в размер 30 на сто от линията на бедност”- наруши принципа на равнопоставеност
на лицата с определена една и съща степен на увреждане – 90% с чужда помощ, тъй
като в него е пропусната групата на лицата получаващи пенсия за осигурителен стаж
и възраст.
Чрез своята позиция на срещата Национално представителните организации на и за
хора с увреждания, алармираха за нарушаването на правата на десетки хиляди граждани с
трайни увреждания. Те предложиха:
1. Да бъде спряно приемането на второ четене на Закона за социалните услуги;
2. Спешно да бъдат направени разчети за финансовите средства, необходими за
отстраняване на допуснатите слабости на Закона за хората с увреждания;
3. Да бъде организирана среща с министър-председателя, на която да бъде
информиран за възникналите проблеми;
4. Да бъдат внесени необходимите предложения в Народното събрание за промени на
Закона за хората с увреждания, чрез Закона за социалните услуги, тъй като в него са
предвидени други промени в този закон;
Министъра на труда и социалната политика изложи аргументи в подкрепа на
действащият Закон за хората с увреждания и пое ангажимента да представи писмен
отговор.
Пресконференция на 18 февруари на национално представителните организации на
хора с увреждания
На пресконференция пред медиите, проведена на 18 февруари т.г., национално
представителните организации на хора с увреждания, изразиха безпокойство по повод
действието на новата наредба за ТЕЛК и предоставените данни от Министерството на
здравеопазването. След предоставена от Министерството на здравеопазването
информация и направения от национално представителните организации анализ се
получава една доста притеснителна картина, далеч от тази, която се артикулира в медиите.
Броят на ТЕЛК-овете, издадени на лица над 16-годишна възраст, са над 35 000, като 66,3%
запазват степента си на увреждане, при 14,5% от хората тя преминава в повисока степен на
увреждане, а 19,2% са загубили правата си.
По отношение на лицата под 16-годишна възраст бе оповестено, че издадените
ТЕЛК-ове са над 3500, като 65,1% са запазили степента на увреждане, а 15% са загубили
правата си. Изложени бяха, представените на МЗ, предложения на национално
представителните организации относно промени в Наредбата за медицинска експертиза и
позицията, относно пропуски в действащия Закон за хората с увреждания.
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В Атина се проведе международна среща по проект
INNOVENTER

NNOVENTER, фокусиран върху създаването на обучителна
програма в областта на социалното предприемачество и малките
и средни предприятия, събира в Атина партньори по проекта, експерти и обучители от
Албания, Гърция, България, Кипър и Македония в периода 19-21 февруари т.г.
На 19 и 20 февруари 2019 г. в Атина,
Гърция се проведе 4-та международна среща на
партньорите по проекта.
Обучителни сесии се проведоха на 21-22
февруари 2019 г. Делегация, представляваща
екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе
участие в двудневните обучителни сесии за
съвместно обучение и сътрудничество за
обучение в Психиатричната клиника на Атина в
Гърция. По време на сесиите от една страна се
представи опита на различни обучителни
организации от партньорските страни, а от друга
страна се проучи опита на чуждестранните
партньори на консорциума в обученията по
Социално предприемачество.
НФРИ
продължава
да
работи
успешното изпълнение на проекта.

за
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Финансова подкрепа, съгласно новия Закон за хората с увреждания
В ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г. са обнародвани Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и
Закон за личната помощ. За улеснение на работещите лица с увреждания в
специализираните предприятия публикуваме сравнение между Закона за интеграция на
хората с увреждания и новия Закон за хората с увреждания в областта на финансовата
подкрепа на хората с трайни увреждания.
Отменен ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Отм. от 01.01.2019 г.

ЗАКОН за хората с увреждания
Oбн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.,
в сила от 1.01.2019 г.

Социално-икономическа защита

Финансова подкрепа

Хората с трайни увреждания имат
право на финансова подкрепа в
зависимост от индивидуалните им
потребности, установени в оценката
за ползване на:
1. социални услуги;
2. услуги за социална и медицинска
рехабилитация;
3. услуги за участие в трудова заетост
и професионална квалификация;
4. услуги за достъп до образование и
обучение;
5. услуги за осигуряване на достъпна
среда. Хората с трайни увреждания
над 18-годишна възраст имат право
на месечна добавка за социална
интеграция
след
индивидуална
социална оценка на потребностите и
възможностите
им,
определени
според
степента
на
намалена
работоспособност
или
вида
и
степента на увреждането.

Хората
с
трайни
увреждания,
съгласно индивидуалната оценка на
потребностите им имат право на:

Хората

с

трайни

1. финансова подкрепа за покупка на
лично моторно превозно средство;
2.
финансова
подкрепа
за
приспособяване на жилище;
3.
финансова
подкрепа
за
балнеолечение
и/или
рехабилитационни услуги;
4. финансова подкрепа наем на
общинско жилище;
5. месечна финансова подкрепа.
(3) Хората с увреждания имат право
да ползват социални услуги, лична
помощ или друг вид подкрепа
съгласно потребностите, определени
в индивидуалната им оценка по чл. 20,
при условия и по ред, определени със
закон.

увреждания Целевите помощи се предоставят
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съобразно своите потребности имат
право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично
моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно
средство;
3.
преустройство
на
жилище;
4. придружители на лица с увредено
зрение, лица със затруднения в
придвижването, лица с интелектуални
затруднения и лица с психически
разстройства,
интерпретаторипридружители на лица със слепоглухота и преводачи на лица с
увреден слух.

за:

ДОБАВКИ И ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
1. Хората с увреждания имат право на
целева помощ за покупка и ремонт
на
помощни
средства,
приспособления, съоръжения и
медицински изделия, посочени в
списъците от Закона за интеграция на
хората с увреждания.

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ
1. Хората с увреждания с установена
потребност от помощни средства,
приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия, посочени в
списъците, получават целева помощ
за изработване, покупка и/или
ремонт
с
изключение
на
медицинските изделия, които се
заплащат напълно или частично от
Националната здравноосигурителна
каса.
2. Хората с трайни увреждания, чието
придвижване е затруднено, имат
право на целева помощ за покупка
на
лично
моторно
превозно
средство до четирикратния размер от
линията на бедност за съответната
година (ЛБ) т.е 4 х 348 лв = 1392 лв,

2. Хората с трайни увреждания, чието
придвижване е затруднено, имат
право на целева помощ за покупка
и/ или приспособяване на лично
моторно превозно средство в
размер 1200 лв., ако средномесечният
доход на член от семейството за

1. осигуряване на помощни средства,
приспособления,
съоръжения
и
медицински изделия по утвърдени
стандарти за качество; 2. покупка на
лично моторно превозно средство;
3. приспособяване на жилище;
4.
балнеолечение
и/или
рехабилитационни услуги;
5. наем на общинско жилище
Съгласно
ЗХУ
няма
да
се
предоставя
целева
помощ
за
придружители на трудноподвижни
лица; на лица с увредено зрение; с
интелектуални затруднения и с
психически
разстройства;
интерпретатори-придружители
на
лица със слепо-глухота и преводачи
на лица с увреден слух. Това
означава, че организациите няма да
предоставят
целева
помощ
за
трудноподвижни лица над 90 % ТНР с
чужда помощ (отпада помощта по
стария чл. 53 от ППЗИХУ).
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последните 12 месеца е равен или понисък от трикратния размер на
гарантирания
минимален
доход.
Хората
с
трайни
увреждания
получават целевата помощ, ако
отговарят
и
на
следните
допълнителни условия:
а) да имат определена от ТЕЛК/ НЕЛК
над 90 на сто трайно намалена
работоспособност или вид и степен на
увреждане;
б) да са работещи или учащи се;
в) да не са ползвали финансови
облекчения за внос на лично моторно
превозно средство.
3. Хората с трайни увреждания с над
90
на
сто
трайно
намалена
работоспособност/вид и степен на
увреждане и децата с определени вид
и степен на увреждане, които се
придвижват с инвалидна количка,
имат право на еднократна целева
помощ в размер до 600 лв. за
преустройство на жилище, ако
средномесечният доход на член от
семейството за последните 12 месеца
е равен или по-нисък от двукратния
размер на гарантирания минимален
доход.
4. Добавката за балнеолечение и
рехабилитационни
услуги
се
предоставя веднъж годишно на
лицата с трайни увреждания над 18годишна възраст с над 90 на сто
намалена
работоспособност
и
военноинвалидите при наличие на
медицинско предписание от лекар
специалист. Право на такава добавка
имат и придружителите на лицата с
определена чужда помощ, когато
придружават
правоимащия
при
същите условия и размер. Добавката
е в размер до трикратния размер на
гарантирания минимален доход, но не
повече от действително направения
разход
съгласно
представените

ако средномесечният доход на член от
семейството за последните 12 месеца
е равен или понисък от ЛБ (за 2019 г.
– 348 лв). Те трябва да отговарят и на
следните допълнителни условия:
а) имат определена от ТЕЛК (НЕЛК)
над 90 на сто вид и степен на
увреждане или трайно намалена
работоспособност, и
б) са работещи или учащи.

3. Хората с над 90 на сто степен на
трайно нам. работоспособност или
вид и степен на увреждане и децата с
определени
вид
и
степен
на
увреждане, които се придвижват с
инвалидна количка, имат право на
целева помощ до двукратния размер
от ЛБ за съответната година за
преустройство на жилище т.е 2х 348
лв = 696 лв., ако средномесечният
доход на член от семейството за
последните 12 месеца е равен или понисък от ЛБ (за 2019 г. – 348 лв).
4. Хората с над 90 на сто нам.
работоспособност, децата с трайни
увреждания и военноинвалидите имат
право на целева помощ, която се
предоставя веднъж годишно при
наличие на медицинско предписание
от
лекар
специалист
за
необходимостта от провеждане на
балнеолечение
и/или
рехабилитационни
услуги,
съобразно конкретните им нужди.
Помощта е в размер до 80 на сто от
ЛБ (0,80 х 348 = 278,40 лв), но не
повече от действително направения
разход
съгласно
представените
документи. Лицата с определена
потребност от чужда помощ имат
право на помощта за покриване на
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документи.
5. Месечна добавка за наем за
общинско жилище, се предоставя на
лицата с трайни увреждания над 18годишна възраст с 50 и над 50 на сто
намалена работоспособност ако са
самотни и договорът за наем е
сключен с тях.

разходите за един придружител при
същите условия и размер.
5. Право на целева помощ наем на
общинско жилище имат хора с
трайни увреждания, ако са самотни
или са самотни родители с дете с
трайни увреждания и договорът за
наем е сключен с тях, както и ако са
поставени под пълно запрещение и
договорите за наем са сключени с
техните
законни
представители.
Помощта е в размер на нормативно
определения наем по реда на Закона
за общинската собственост и се
превежда от дирекции "СП" след
представяне на разходооправдателен
документ от съответната община.

Социални параметри през 2019 г.:
- минималната месечна работна заплата става 560 лв., а часовата работна заплата при
пълен работен ден и петдневна работна седмица – 3,37 лв.
- социална пенсия за старост – 125,58 лв;
- линия на бедност - 348 лв;
- увеличение на пенсиите от 01.07.2019 г. е с 5,7%.
- парично обезщетение за отглеждане на малко дете – 380 лв;
- месечна добавка за деца при доход на член от семейството до 400 лв
за 1 дете – 40 лв.; за 2 деца – 90 лв.; за 3 деца – 135 лв; за четири деца – 145 лв., като за
всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
При средномесечен доход на член от семейството от 400,01 лв. до 500 лв.
включително месечната добавка за деца е в размер 80 на сто от пълния размер на
помощта.
- месечна помощ за отглеждане на близнаци е 75 лв.
- еднократна помощ при раждане на живо дете е, както следва: 1. за първо дете – 250 лв.; 2.
за второ дете – 600 лв.; 3. за трето дете – 300 лв.; 4. за четвърто и всяко следващо дете –
200 лв.
- допълнителна еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над
50 на сто до навършване на 2-годишна възраст е 100 лв.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по чл. 8д, ал. 1 от Закона
за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане (ВСУ) или степен на
трайно намалена работоспособност (СТНР) - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.

С
Сттрр.. 1111
Тази помощ се предоставя на родители (осиновители), когато отглеждат деца с
трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но
не по-късно от 20-годишна възраст, независимо от доходите на семейството, при условие че
детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона
за семейни помощи за деца е както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане - 350 лв.
Тази помощ се предоставя на семействата на роднини или близки и приемните
семейства, независимо от доходите им, при които са настанени деца с трайни увреждания
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
- месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по
чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2019 г. е 115 лв
Пенсиониране за стаж и възраст:
- жени – възраст 61 г. и 4 м.; стаж – 35 г. и 8 м;
- мъже – възраст 64 г. и 2 м. ; стаж – 38 г. и 8 м.
Осигурителни финансови рамки определени със Закона за бюджета на ДОО
Размери на месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица:
- минимален месечен размер - 560 лв.;
Размери на месечен размер на осигурителния доход за регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители
- минимален размер - 400 лв.;
- максимален размер - 3000 лв.
Минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст:
от 1.01.2019 до 30.06.2019 - 207,60 лв.;
от 01.07.2019 до 31.12.2019 - 219,43 лв.
Максимален месечен размер на осигурителен доход – 3000 лв;
Еднократна помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв;
Дневен минимален размер на обезщетение за безработица – 9 лв; І
Социални услуги
Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е осигурено
предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и
„Домашен помощник“ със средства от държавния бюджет. По този начин се гарантира
устойчивост при предоставянето на услугите в домашна среда на територията на цялата
страна.
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Услугите ще се предоставят за периода от 1 януари 2019 г. до 31 август 2019 г. От 1
септември 2019 г. тяхното предоставяне и финансиране ще продължи по досегашния ред
или по Закона за личната помощ.
Устройство за изкуствено зрение – Оркам
Оригиналното устройство OrCam MyEyeна израелската компания OrCam стартира
през 2015 г., а през 2017 г. излиза следващото поколение - OrCam MyEye 2.0.
OrCam MyEye е най-модерната технология, която е в помощ на незрящи хора или
хора със зрителни увреждания, както възрастни, така и деца. Устройството говори с
електронния глас „Дария“ на български език, познат ни от устройствата с операционна
система Android и Windows. Монтираните на устройството: Сензорна лента, LED-индикатор,
магнити за закрепване към приставка, монтирана на рамката на очила, бутон за
включване/изключване, LED-индикатор, камера, LED-лампи в случаи на лоша видимост,
високоговорител и зарядна букса, са всичко чрез което Оркам функционира.
Устройството е портативно с размери 7,6х21х14,9 мм, леко е, тежи само 22,5 грама и
може да се монтира магнитно на почти всички рамки за очила.
Всички функции на устройството се задействат или чрез прости интуитивни жестове
или с докосване на сензорната лента на самото устройсво. Настройките на устройството
могат да се извършат чрез сензорната лента или чрез гласови команди които са налични в
ръководството. Ползвателя може да настрои OrCam MyEye според желанието си - езика на
четене, скорост на четене, сила на звука и др.
Какво може Оркам?
ЧЕТЕ ТЕКСТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ от всякакви повърхности, като вестници, книги, меню,
знаци, табели и билбордове, продуктови етикети и екрани на компютър, таблет или
смартфон. Може да се спира четенето, да се включи на пауза или да се пропусне текст.
Монтираният високоговорител от задната страна на устройството говори близо до ухото на
ползващия го.
ЗАПОМНЯ И РАЗПОЗНАВА ЛИЦА Следвайки инструкциите от ръководството,
устройството може да запамети лица и да запише името на човека, така на по-късен етап,
то ще ги разпознае и ще възпроизведе името му.
ЗАПОМНЯ И ИДЕНТИФИЦИРА ПРОДУКТИТЕв реално време, което дава възможност
за самостоятелно пазаруване. Запомнянето на баркодове на продукти или самите продукти,
както и записването на наименованиео на продукта, дава възможност на по-късен етап те
да бъдат идентифицирани с наименованието им.
РАЗПОЗНАВА ЦВЕТОВЕ в реално време.
РАЗПОЗНАВА БАНКНОТИ в реално време. OrCam MyEye 2.0 е така програмирано, че
да разпознава обичайните за Вашата страна банкноти.
СЪОБЩАВА ДАТА И ЧАС в реално време. След първоначалното настройване, всеки
път когато ползващият Оркам направи жеста за поглеждане на ръчен часовник,
устройството ще произнесе точният час и дата.
OrCam MyEye 2.0 се предлага с инструкция на български в текстов вариант, а от
страницата на компанията може да се използва аудио инструкция за работа, която скоро ще
бъде налична и на български език. За разлика от самото устройство, работата с него е
изключително лесна. Камерата, трябва да бъде насочена към текст, лице или обект така, че
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те да попадат в нейния обхват. Стандартната отдалеченост на обект от камерата е 20-40см.
Това е разстоянието, от което зрящ човек чете стандартен текст.
OrCam MyEye 2.0 е напълно автономно, в смисъл, че не е необходимо свързване с
друго външно устройство или интернет. Софтуерът може да се обновява след свързване с
безжична мрежа, като предоставя подобрения на предишната версия и обикновено
съдържа добавена функционалност.
Това решение, насочено към незрящите и хората със зрителни увреждания е
единственото, което е приспособено за българския потребител и може напълно да промени
техния живот.
За повече информация за OrCam MyEye 2.0, посетете www.orcam.com или ни
пишете на office@goodrive.eu .

