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Благодаря от сърце за поканата на Биляна Савова да бъда част от
това прекрасно събитие, от този изключителен проект - „Невидимата
красота“, реализиран от фондация МС - МОГА САМ.
Вълнението ми е огромно, искам от цялото си сърце да изразя
възхищението си към тези изключителни млади хора, студентите от
Националната художествена академия, от класа на дизайнерката Мариела
Гемишева, към техния безспорен талант, но и към тяхната чувствителност,
доброта и човечност, към тяхното умение да усетят душата на този, за
когото създават дреха, с мисъл за този човек, да усетят неговата
потребност, чувствителност и да го облекат в обич. Всъщност, това е и
нашата задача тук – да покажем на повече хора със специални нужди, че са
обичани, да ги накараме да повярват, че не е невъзможно да живеем в
общество без социални ограничения, където всеки е признат, с неговите
нужди и има право на достоен и красив живот, на живот според неговата
мярка.
Скъпи приятели, абсолютно убедена съм, че добротворчеството е
невероятна сила, която завихря около себе си нови и нови хора. Аз самата
се уверих в това. Миналата година голяма част от работата ми - моята и на
екипа ми, мина в изготвяне на законодателството за хората с увреждания,
знаете цяло лято работихме, за да променим нагласите, статуквото,
предразсъдъци, системата. Нито за секунда не си позволих да се откажа,
въпреки протестите, натиска, въпреки, че имаше много тежки ситуации,
когато едни уязвими групи хора бяха изправяни срещу други, за да ги
разделят и да размият справедливите им искания. Не се отказах от Закона
за личната помощ, нито от участие в подготовката и изработването на

законите за хората с увреждания и за социалните услуги, защото това бе
единственият начин да се отключи реформата, да започне държавата и
обществото да мисли за хората с индивидуални потребности. Има още
много път пред нас, но по-важното е, че сме на правилния път.
Инициативата на Фондация МС - МОГА САМ е крачка по този път.
Искам да Ви уверя, че може да разчитате на 100 процента на моята
подкрепа в превръщането на този прекрасен „пилотен проект“ в работеща
инициатива, така че дрехите да влязат в масово производство и повече
хора със специални нужди да имат достъп до по-удобен и красив живот.
А сега, нека се насладим на ревюто, да аплодираме младите
дизайнери и разбира се, техните модели – вдъхновители.

