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XXVII Национален туристически събор на Съюза на глухите в България

СЪБОРЪТ, КОЙТО НИКОЙ И
НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВИ!

*От 28 да 30 септември в
местността „Паничище” до град
Сапарева баня се проведе XXVII
Национален туристически събор
на Съюза на глухите в България.
*Тази година съборът бе исторически – за първи път бе посветен само и единствено на туризъм и спорт.
*Близо 1400 души от цялата
страна се събраха тук, в най-прекрасния кът на Рила планина, за
да видят заедно едно от чудесата на света – Седемте рилски
езера.

Тържественото откриване на
ХХVII Национален туристически
събор се състоя на 28 септември
пред хотел „Панорама” в курортното селище „Паничище”.
Но много преди откриването в
5 часа след обяд, на този прекрасен и слънчев ден, хората бяха
вече тук. Толкова много хора, за
които този ден бе щастлив! От
всички краища на България всеки от хилядното множество бе
пропътувал с нетърпение разсто-

янията. Заради новата среща с
приятели, заради желанието всеки да каже какво е преживял и
какво е видял от миналия път. Но
и заради очакването – новото и
неизвестното, което всеки искаше да преживее в Рила планина.
Разбира се, ще ви представим
още сега изказванията на всички, които бяха тук като ръководители и организатори на това
прекрасно събитие при откриването му.

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Реформата тръгна –
дано се окаже достатъчно добра
След като в началото на месеца проектът на новия закон за
хората с увреждания не беше приет, на съвместно заседание на
8 октомври министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика, обмудсманът на република България, представители на инициативата „Системата ни убива” и на национално представителните организации на и за хората с увреждания се
споразумяха за предприемане на следните действия за приемане на законодателство за хората с увреждания с така наречения
план за действие, съгласно който на 19 октомври в Народното събрание трябва да бъде внесен за обсъждане проектозаконът за
хората с увреждания.
Част от първата точка в този план бе изпълнена на 11 октомври
на срещата на министрите Бисер Петков и Владислав Горанов с
представители на организациите на хората с увреждания. На специален брифинг след приключването й министърът на труда и социалната политика Бисер Петков съобщи, че Националният съвет
за интеграция на хората с увреждания подкрепя проекта на Закон
за хората с увреждания. Двадесет и шест са били гласовете „за”,
три - „против” и един - „въздържал се”.
Продължава на стр. 2

За какво няма
да чакаме по разни опашки
С цел подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса правителството одобри цял пакет от общо 1528
мерки, в които за първи път във фокуса попадат и т. нар. доставчици на обществени услуги - болници, детски градини, училища,
висши училища, библиотеки, музеи, пощи, електроразпределителни дружества, ВиК, топлофикационни дружества.
Планът за привеждане на мерките в действие изисква до края на
годината министрите да организират заличаване или вписване в
административния регистър на предоставяните административни
услуги, а в срок до 31 март 2019 г. да изготвят и внесат за одобрение от Министерския съвет проектите за изменения на закони и
подзаконови нормативни актове във връзка с предприетите промени.
Мерките са групирани в пет направления:
Кои са – четете на стр. 2

Но само дума преди това! Всеки от тях изказа пожелание за доброто преминаване на събора. И,
забележете – всички пожелания
се сбъднаха – за слънцето в планината, за радостта и усмивките
по лицата, за ведрото настроение и за щастливите мигове по
красивите рилски езера.
Така бе, наистина. Да!
Четете за всичко, което се
случи в тези незабравими дни
на стр. 3, 4,5

В рамките на ХХVII-я Национален туристически събор на СГБ,
на 28 и 29 септември в Паничище се проведе поредното
Държавно първенство по футзал за глухи
*Държавното първенство по
футбол на малки врати или футзал, се провежда по програмата
на Министерството на младежта
и спорта за развитие на спорта
за хора с увреждания.
*Организацията на първенството се поема от Спортната
федерация на глухите в България в сътрудничество със Съюза
на глухите в България и със съдействието на домакините тази
година - Спортният клуб на глухите от град Дупница.

На прекрасния открит стадион
в Паничище се състезаваха цели
два дни глухи футболисти от седем футболни клуба в страната.
И както му е ред, околността се
огласяше час по час от силните

възгласи за радост и подкрепа, а
и за недоволство, когато си беше
необходимо.
Великолепно първенство!
Всичко за
първенството на стр. 5

Футбол „на живо” можаха да
видят през дните на ХХVII-я Национален туристически събор
на СГБ, всички от участниците,
които обичат тази великолепна
игра.

Абонирайте се
за вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи до
15. 12. 2018 година.
Абонирането става във всички
пощенски станции на страната.
Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753
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Социални проблеми

18 октомври 2018

Реформата тръгна – дано се окаже
достатъчно добра
Продължава от стр. 1

На отделно гласуване е подложено предложението за отпадане на закрилата на хора с увреждания при уволнение. Предложението не е било подкрепено
от преобладаващата част от консултативния орган и закрилата
остава. Министър Петков уточни
още, че на 16 октомври предстои
законопроектът да бъде обсъден
и на заседание на Националния
съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), а на следващия
ден ще бъде внесен в Министерския съвет. Той допълни, че
заявленията за помощи по новия
ред и методика в новия Закон за
личната помощ ще могат да се
подават след 1 април 2019 г., а от
1 септември ще започне финансирането на личната помощ.
Националният
омбудсман
Мая Манолова, която също присъства на заседанието, след приключването му охарактеризира
срещата като „първи стъпки към
осъществяването на реформата”.
И добави: „Законът не е идеален, можеше да е по-смел и още
по-категорично да заяви поли-

Бисер Петков

Мая Манолова

тиките за реформа и гарантирането на правата на хората с увреждания, но е крачка напред.”
Тя заяви още, че „ще продължи
да настоява през следващите години да бъде уреден въпросът
с помощните средства и медицинските изделия така, че да не
се допуска да се източват пари
от частни субекти за сметка на
хората с увреждания, а също и
по-категорично да се разпишат
квотите, които ще гарантират
трудовата им заетост.”
Според Адриана Стоименова,
заместник-председател на Националния съвет за интеграция

на хората с увреждания законопроектът е балансиран, има
и нови моменти, съобразени с
Конвенцията за правата на хората с увреждания, сред които
текстовете за защитена заетост
за хората с тежки увреждания,
които ще имат необходимата
база, в която да се интегрират, да
имат икономическа активност.
Освен това, при определянето
на индивидуалната оценка освен
медицинската рехабилитация, се
включва и социалната; правото
на психолог и логопед също е гарантирано от закона.
В текстовете е предвидено

също да има две национални
програми – едната за подкрепа на работодателите, която да
насочва ресурс към бизнеса за
адаптиране на работни места
за хора с увреждания, а другата
за достъпна среда и мобилност,
която ще насочва ресурс за достъпна среда най-вече на жилищни сгради, защото там има изоставане. Първата програма ще
се администрира от Агенцията за
хора с увреждания, ще бъде осигурен финансов ресурс и на проектен принцип ще се финансират
проекти на бизнеса. Втората програма също ще се администрира
от структури към МТСП и ще финансира проекти на физически и
юридически лица за адаптиране
на жилищни сгради. Квотите за
хора с увреждания остават в проекта, но са предвидени доста хипотези, при които работодателите, които не спазват това задължение, могат да бъдат освободени от компенсационна вноска.
Такава хипотеза са производства
и дейности, които обективно не
предполагат ангажиране на хора
с увреждания, другата е невъзможността за назначаване на чо-

За какво няма да чакаме по разни опашки

От стр. 1
1. Услуги за бизнеса за намаляване на регулаторната тежест.
В тази група влизат услуги за
удостоверения и справки, които администрацията ще набавя
вътрешно и по служебен път чрез
обмен на информация, достъп до
регистри и др. Такава служебна
проверка ще може да се прави и
за данъчните оценки, включително при заявяване и получаване
от нотариус. Друга масова услуга,
която се предоставя над 500 000
пъти годишно - удостоверението
за характеристики на земеделски земи - ще се извършва чрез
служебна проверка в районите с
кадастрална карта. Администрацията ще проверява служебно
и разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, ще прави справка за
наличието на персонал (без да
се представят трудови договори).
Ще бъде премахнато изискването за подпечатване на заявления на юридически лица с печат.
Предвижда се също увеличение в
срока на валидност на издадени
документи (лицензи, разрешения, регистрации и др.).
2. Услуги за гражданите за
качество на обслужването. В
тази група са включени мерки

за обслужване на едно гише, намаляване на изискваните от администрацията удостоверения и
прилагане на служебното начало,
комплексно
административно
обслужване. По отношение на
документите за образование ще
отпадне необходимостта от предоставяне на дипломи за средно и висше образование, както и
дипломи, придобити в чужбина.
Подаването на данъчни декларации в общините при придобиване на имот ще бъде преустановено. При изповядване на сделка
нотариусът ще вписва сделката
в имотния регистър, а общините
ще бъдат уведомявани служебно. За издаването на удостоверение за раждане ръководителите на лечебните заведения ще
уведомяват по електронен път
общините, а те ще издават удостоверението на базата на уведомлението, без да се заявява
услугата отново. Ще се разгледа
и опция удостоверение за раждане и препис-извлечение от акт
за смърт да могат да се получават
директно от лечебното заведение, а не да се ходи в общината.
Ще се създаде възможност за издаване на удостоверение за наследници, в което не се вписват
всички наследници, а само едно
отделно лице, за което се удосто-

верява, че е наследник. По този
начин това удостоверение ще
важи безсрочно.
3. Заличаване на административни услуги. Ще отпадне необходимостта от смяна на регистрационните табели на автомобили
при смяна на постоянния адрес
на собственика и при закупуване на автомобил с регистрация в
друга област. Ще бъде премахната шестмесечната валидност на
скиците, издавани от общините.
Те ще стават безсрочни и ще важат до промяна. Предложени са
322 услуги за заличаване от Регистъра на услугите. Част от тях
ще продължат да бъдат извършвани като дейности от съответните администрации. Например се
предвижда да отпадне дублирането на регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства, която сега се извършва и от
общински администрации, и от
Българската агенция по безопасност на храните.
4. Вписване на услуги. Предимно услугите на болници, училища, електроразпределителни
дружества, ВиК, топлофикационни дружества и други организации, предоставящи обществени
услуги. Това е първата стъпка
за прилагане от тяхна страна на
предвидените преди години законови приложения, които изравняват някои стандарти за техните
услуги с тези на администрацията. Така например статут на услуги ще получат десетки и сега
извършващи се дейности като издаване на академични справки и
свидетелства за специализации;
свързване, проверки за редовност, възстановяване на подаването на комунални услуги като
водоснабдяване, електроснабдяване и газоснабдяване; сключване на застрахователен договор,
издаването на негов дубликат,
заявяването на застрахователна
претенция, както и много други.

5. Трансформиране на услуги
във вътрешно-административни. Това означава, че администрациите ще стандартизират и
синхронизират сходни услуги,
които предлагат. Така ще бъдат
премахнати различията в сроковете и процедурите, в броя и
вида на изискваните документи
и данните, които се попълват
от гражданите. По този начин
се установява пряка комуникация между администрациите
и гражданинът спира да бъде
посредник и куриер между тях.
Предложени са 158 удостоверителни административни услуги,
които следва да се предоставят
единствено като вътрешно-административни, като се прекрати
заявяването на услугата от отделни лица и организации. Сред
тях са сключването на договор
за присъединяване на обекти
на клиенти към електрическата, към газопреносна и/или газоразпределителна мрежи. Издаването на удостоверение за
внесени осигурителни вноски
за осигурителен стаж за периода
на обучение във висше или полувисше училище и за времето на
докторантура, издавано от НОИ,
също ще бъде вътрешно-административна услуга. Това важи и
за удостоверението за български
произход, издавано от Държавна
агенция за българите в чужбина.
За тази услуга ще отпаднат акт за
раждане и документ за доказване на българския произход на
заявителя. Когато тези документи
са издадени от български орган,
същите ще могат да бъдат изискани служебно от съответната
администрация. По същата логика редица услуги се предвижда да преустанови изискването
за представяне на решение на
ТЕЛК/НЕЛК.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по материали
от интернет медиите

век с увреждане, защото бюрата
по труда или частните трудови
посредници не са осигурили такъв човек. Тези обстоятелства
ще се проверяват от градската
инспекция по труда (ГИТ). Предвидено е и друго – изпълнението на задължението за квоти да
може да бъде осъществено чрез
алтернативни мерки - чрез закупуване от страна на предприятието на специализирани стоки и
услуги, произведени от хората с
уврежданията. Дебатът с работодателите продължава и техните
мнения ще бъдат взети предвид
на заседанието на НСТС другата
седмица.
Ако законопроектът бъде приет и гласуван в Народното събрание, така наречените „придобивки” по сега действащия ЗИХУ ще
са или видоизменени или ще
отпаднат изцяло. Сред тях са добавката за социална интеграция,
помощта за жестов превод (по
чл. 51) и др. Засега остава да чакаме влизането в сила на новия
закон, ако бъде одобрен от депутатите.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

Въвеждат нов
вид месечна
помощ

Наскоро парламентът гласува единодушно на първо четене промените в Закона за семейни помощи за деца, с които
се въвеждат нов вид месечна
помощ за деца с един или двама починали родители.
Вносител на законопроекта е Министерски съвет, а той
бе подкрепен в зала от всички
парламентарни групи. Новата месечна помощ е насочена
само към децата, които нямат
право на наследствена пенсия,
тъй като те не могат да получават такава само поради липсата на съответния изискуем осигурителен стаж на починалия
родител. Помощта цели гарантиране на достъп до финансова помощ при равни условия
за всички деца без право на
наследствена пенсия. Основният мотив на законодателна
промяна е именно фактът, че
не малка част от децата с починали родители не получават
финансова подкрепа.
По данни от Единната система за гражданска регистрация
и административно обслужване на населението към месец
февруари 2018 г. общият брой
на децата до 20-годишна възраст с един жив родител е 29
992, а 664 са децата с двама
починали родители. По данни
на Националния осигурителен
институт в края на 2017 г. 22
099 деца до 20-годишна възраст получават наследствени
пенсии.
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XXVII Национален туристически събор на Съюза на глухите в България

СЪБОРЪТ, КОЙТО НИКОЙ И
НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВИ!

ОТКРИВАНЕТО

А съборът бе „исторически”, както го определи г-н Николай Нинов, и заради друго. За
първи път освен туризъм, тук имаше и спортно състезание. При това не аматьорско, а
Държавно първенство по футзал.
Седем отбора се състезаваха тук. Благодарение на нашите приятели от Спортната
федерация на глухите, всички участници в националния събор можеха „на живо” да
гледат футбол.
При откриването на първенството Йордан Божилов, член на Управителния съвет на
Спортната федерация на глухите в България каза така:
Дами и господа, Добре дошли на този прекрасен балкан. Много се радвам да се
видим. Оцеляхме поне за тази среща. Няма да изчезнем. Благодаря за програмата по
футбол и за спорта на Министерството на младежта и спорта. И за добрата организация
на Спортната федерация на глухите в България. Благодаря и за подкрепата на Съюза на
глухите в България. Сега всички вие гледате състезанията и благодарение на спортния
клуб в община Дупница, които ни доведоха в Сапарева баня. Благодаря на всички,
приятели!
А Дупница бе достоен домакин – както на събора, така и на Държавното първенство
по футзал.
При откриването Петър Тричков, председател на РО –Дупница и член на Управителния съвет на СГБ, направи най-доброто пожелание – „Както слънцето е добро да грее с
най-красивите си есенни лъчи сега, така и на лицата на всички да греят усмивки в дните
на събора!”
ХХVII-ЯТ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СГБ НИКОЛАЙ НИНОВ с най-широко отворени обятия за обич към всички.
Прекрасен момент и прекрасно начало на незабравимите дни, които предстояха!

ДЕНЯТ НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Ето как откри тържеството за ХХVII-я Национален туристически събор председателят
на Съюза на глухите в България Николай Нинов:
Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България:
Уважаеми дами и господа, съюзни членове от цяла България,
добре дошли на всички вас!
Поднасям изключителните си благодарности към вас за вашето включване в Двадесет и седмия национален туристически събор на Съюза на глухите в България.
С вашата подкрепа Съюзът на глухите за пореден път се оказа, че наистина заслужава
да е национално представена организация със своите 6 хиляди души съюзни членове.
Със съдействието и подкрепата на районните организации в цяла България Съюзът
на глухите в България успя да събере и да настани по хотелите тук близо 900 души.
Също има приблизително още 500 души глухи, които сами се организираха и запазиха
места по хотелите в местността „Паничище” до Сапарева баня.
Днешният ден, и особено утрешният, е изключителен ден! Един особен ден за историята на Съюза на глухите в България. За първи път всички ние заедно ще направим
нещо изключително. Ще направим един исторически поход до седемте рилски езера.
Искрено се надявам вие да останете с много прекрасни и добри впечатления от това,
което ще видите тук на това прекрасно място – на седемте езера.
Искам да благодаря на всички вас, на всички районни организации, които се включихте активно в подкрепа на това мероприятие.
Не го забравяйте утрешният ден. Запомнете, че сте част от исторически момент. Исторически поход, който никога досега не е организиран.
Също искам да благодаря изключително много за огромното сърце и съпричастност
на ръководството на община Сапарева баня, а именно - на кмета г-н Калин Гелев,
на общинското ръководство и на общинския съвет. Тук е председателят на Общинския
съвет – г-н Иван Койов, който отговаря за туризма и за организационните дейности в
община Сапарева баня. Това са едни от хората, които помогнаха във всяко едно отношение – организационно всичко тук да се случи и да имаме необходимата подкрепа, за
да можем тук да се чувстваме прекрасно.
Последва и изказването на г-н Иван Койов, председател на общинския съвет на Община Сапарева баня.
Той поздрави всички наши членове с „Добър ден и добре дошли в най-красивия дял
на нашата Рила планина, в община Сапарева баня, в курортния комплекс „Паничище!”.
И прочете поздравителния адрес от името на кмета на община Сапарева баня, Калин
Галев, който не успя да присъства лично:
„Високо оценявам отправената към мен покана да присъствам на организирания от вас Двадесет и седми национален туристически събор на Съюза на глухите
в България. Поздравявам ви за инициативността и енергията за организирането
на събора. Община Сапарева баня подкрепя всяка инициатива, насочена за повишаване благосъстоянието, възможностите и цялостната интеграцията на хората с увреждания.
Бих искал да ви уверя, че и занапред Съюзът на глухите в България ще има цялата ни подкрепа от нашата община, защото вярвам, че с общи усилия ще подобрим живота на всички хора.
Желая здраве и успех на вас и на вашите членове!”
Накрая г-н Иван Койов ни пожела - приятно изкарване сред красотата на Рила планина и рилските езера. Пожела ни и много любов, здраве и „да се чувствате добре!”

Тук, уважаеми читатели, думите ще бъдат малко. За този ден думите не само, че не
стигат, но и са излишни. Защото всеки един от почти хилядата човека, които бяха там по
високите пътеки до всяко едно от езерата, има свое преживяване и свой спомен.
Едва ли някой ще каже, че не му е стигал въздух по някое време. Едва ли някой ще
каже, че краката му едвам са го държали. Но никой няма да каже, че устремът към „върха” не е бил негов – да бъде горе, да види отвисоко всичко!
Такива сме ние. Затова и животът ни обича!
Продължава на стр. 4
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Вижте снимките. Е, няма такова нещо. Само ние го можем! Ние – които искаме да
видим красивите чудеса на живота!

Но, за да се случи този незабравим преход за всеки, е необходимо да изтъкнем, задължително при това, добрата организация,
която бяха осигурили организаторите от СГБ
и отговорниците от районните организации. До час и до минута бе разпределено
времето за качването на групите с лифта до
хижа „Седемте рилски езера”. А пътуването
с лифта бе около 20 минути. До час бе определено и връщането. Така всеки можа да
види всичко – спокойно и приятно да види
избраното от него за по-къс, или по-дълъг
преход, в рамките на 6 часа през деня.
Някои стигнаха само до петото езеро
„Бъбрека”, други се изкачиха трудно след
още час и половина до най-високото „Сълзата”. И беше толкова весело, когато
първите катерачи, слизаха надолу по пътеката и срещаха последните, които поемаха.
Е-ей, как „гадничко” - на шега, разбира се,
им казваха – а, бе, почти си стигнал. Да, бе!
Но в 4 след обяд всички вече бяха долу
в Паничище. Уморени, но така доволни! От
суровата красота на Рила планина, от чистия въздух, от приятелската ръка за подкрепа, от... А, бе, от всичко!
Няма, няма да има забрава за този ден!
Само който не бе тук, само той няма да
има в спомена си „сънят за Рила”!

А ПАНИЧИЩЕ НИ СРЕЩНА
С ТОПЛОТАТА СИ

Всъщност, хотелите в цялото курортно
селище бяха „наши”. На където и да тръгне човек – през няколко минути път, вижда
все нашите хора. А в почти всеки хотел и в
двете вечери имаше място за „купон”, за
веселие и отмора. И за добро хапване.
По време на целия събор в Паничище
имаше осигурена полицейска охрана. Имаше на разположение и линейка от Сапарева баня.
Слава богу – оставихме ги без работа
тези хора!
Нито едно произшествие нямаше, нито
пък някой се разболя.
Не – по живо, по здраво премина всичко!
Какво по-добро?

На спортния открит стадион в Паничище
се състезаваха 7 отбора на глухи състезатели по футзал. Два дни мериха сили футболистите, два дни сред красотата на природата, се виждаше и усещаше мъжката
сила и напрежението за победа. Спечелиха
най-добрите.
Кои са? Тези, които бяха на стадиона
вече знаят. Е, толкова прегръдки имаше за
тях! И шампанско имаше – пенливо, като
за шампиони. Издаваме тайната – първенец на Държавното първенство по футзал
за 2018 година стана отборът на „Спортен
клуб Дупница”.
А за Държавното първенство по
футзал, както и за богатата дейност
на Спортната федерация на глухите в
България, може да прочетете всичко на
следващата страница на вестник „Тишина”.

СЪБОРЪТ ЗАВЪРШИ

Неочаквано, като миг, отлетяха дните на
ХХVII-я Национален туристически събор на
Съюза на глухите в България. И никой не
искаше да повярва в това!
Всъщност, на третия ден, преди всеки
да се качи в автобуса към дома, вече беше
казал на своите приятели: „До нови срещи!”
Но всеки, ама всеки, вече си бе пожелал
срещите да са пак такива – красиви, приятни, и с толкова много преживявания заедно!
Няма да бъде забравен този събор!
А и децата ни, които бяха тук, ще разказват за Рила планина на поколенията...
И накрая – в послепис.
Вестник „Тишина” обяви награда за
най-хубава снимка на смелчаците, изкатерили стръмните пътеки до най-високо Рилско езеро.

ДЪРЖАВНОТО
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТЗАЛ

Когато в началото, уважаеми читатели, ви съобщихме не случайно думите на
председателя на СГБ Николай Нинов, че
този наш 27-ми национален събор е исторически, потвърждаваме го и сега.
За първи път в рамките на наш събор се
състоя и едно спортно състезание. Което
всъщност бе истинско Държавно първенство по футзал за глухи.
Организатор бе: Спортната федерация
на глухите в България, с подкрепата на
Министерството на младежта и спорта,
а домакин: Спортният клуб на глухите от
Дупница. И ето сега трябва да изтъкнем, че
приятелството ни със СФГБ е вече толкова
утвърдено и положително, че като че ли
става традиция да бъдем заедно.

Ето я снимката, която ни изпратиха нашите приятели от Стара Загора. Всички,
които са на снимката получават по един
шоколад. Седем шоколада, плюс един за
фотографа.
Да им е сладко!
Йорданка Димитрова
(Сред публикуваните снимки на тези страници са и на:
Тилка Кайрякова, Добрин Керестелиев и Александър Добрев)
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бор на Съюза на глухите в България

НИКОГА НЯМА ДА ЗАБРАВИ!
В рамките на ХХVII-я Национален туристически събор на СГБ, на 28 и 29 септември
в Паничище се проведе поредното Държавно първенство по футзал за глухи

„ФЕЪРПЛЕЙ” И ПРИЯТЕЛСТВО НА ТАЗГОДИШНОТО ДЪРЖАВНОТО
ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ (ФУТЗАЛ) ЗА ГЛУХИ

За организацията на тазгодишното държавно първенство по футзал, за състезателите, както и за бъдещето
разговаряхме в специално интервю, малко преди последния
съдийски сигнал на финала, с
ЕЛИ ЗАХАРИЕВА, от Спортната
федерация на глухите в България
- Държавното първенство по футбол на малки
врати, или футзал, се провежда в Паничище и тази
година по програмата на
Министерството на младежта и спорта за развитие
на спорта за хора с увреждания. Кажете повече.
- Така е. А организацията
на първенството се поема от
Спортната федерация на глухите в България със съдействието
на домакините тази година Спортният клуб на глухите от
град Дупница.
- Колко отбора мериха
сили на това първенство?
- В първенството участваха 7
отбора, които по регламент са
разделени на две групи. Първите два отбора продължават
напред. Отборите са: от Шумен, чийто спортен клуб е учреден през 2017 година, но за
първи път участва тази година
в първенството на Федерацията; Спортен клуб на глухите
в Дупница; Спортен клуб на
глухите „Албатрос” в град Варна; Спортен клуб на глухите
„Спорт, туризъм, здраве” в
град Бургас; Спортен клуб на
глухите в Стара Загора и футболен клуб на глухите от София. В турнира участва за поредна година и Спортен клуб
на глухите в град Пловдив.
- Те се представиха според
достойнството на спортна-

та борба.
А за спортменството важна роля имаха и съдиите.
- Главен съдия на първенството бе Светлин Стойчев. За
доброто провеждане на първенството отговаряха още 5
съдии, които свириха на отделните мачове. Те са от различни
градове, за да има равнопоставеност. Имахме и главен секретар на първенството – Горица
Милчева. И всички те успяха да
създадат и да проведат едно
прекрасно първенство. Имаше феърплей. Осигурено беше
медицинското обезпечаване
по време на първенството.
Контузени състезатели няма!
- Прекрасно първенство,
което се явява... кое по ред?
- Това е ежегодно първенство, което досега се е провеждало в Бургас и в Стара
Загора. Тази година за първи
път се организира по време
на националния туристически
събор на Съюза на глухите в
България. Това е една отлична
възможност за по-голяма масовост сред глухите, както и да
се увеличи публиката, която е
на мачовете.
- А публика имаше много?
- Да, имаше публика, тъй
като в събора участват повече
от 900 души, и публиката беше
повече. Смятаме, че тази традиция трябва да продължи и
за в бъдеще.
- Кажете нещо повече за
бъдещата програма на СФГБ.
- През месец октомври
предстоят няколко държавни
първенства на федерацията.
Държавно първенство по
шахмат, което ще се провежда за втора поредна година
– от 19 до 21 октомври в град
София, за възрастовите групи
– мъже, жени, и младежи и
девойки.
Също така от 19 до 21 в София ще се проведат и младежките държавни първенства,
съответно по волейбол за юноши и девойки, по футзал само
за юноши, по бадминтон – за
мъже, жени, юноши и девойки, както и по борба за младежи.
- Което е една достойна
програма за федерацията на
глухите.
- Да. Тези първенства също
се финансират по програма на
Министерството на младежта

и спорта, за развитие на спорта
за хора с увреждания.
- Всъщност, този месец ще
бъде един от богатите на събития спортни месеци за глухи.
- Да, един от богатите месеци на Спортната федерация на глухите в България. Но
нека отбележа, че до края на
годината предстоят още някои
значими събития за спорта ни.
През ноември месец очакваме да се проведе Държавно
първенство по тенис на маса
за жени, юноши и девойки
в град Бургас. България ще е
домакин на Второто европейско първенство за младежи и
14-о Европейско първенство
за мъже и жени през 2019 година, което ще се проведе в
курортния комплекс „Албена”.
През месец декември – от 2 до
15 декември, ще участваме с
националния отбор по футзал
за глухи, което ще се проведе
във Финландия. При едно добро класиране футболистите
отиват на Световно първенство
догодина.
- А по-нататък?
- 2019 година ще е една
също богата година на световни и европейски първенства
– Европейско първенство по
тенис на маса, както и Европейско първенство по борба за
кадети и юноши и по борба за
мъже, които ще бъдат в Беларус; Световно първенство по
бадминтон, което ще се проведе в Тайпе през месец юли;
Европейско първенство по карате; Европейско първенство
по джудо в Белгия…
- А вие как се справяте – с
усилия, с любов, с ...
- Да. Очакваме да има и
съответното финансиране по
програмата на Министерството на младежта и спорта и за
следващата година, за да могат пълноценно да участват нашите глухи спортисти.
Искам да отбележа също
така, че през 2019 година за
първи път ще проведе – по
време на зимните игри „Дефлимпикс” в Италия и състезание по шахмат. Досега
състезанията по шах са се
провеждали отделно.
- Желаем успех! Толкова
нужен за глухите спортисти в
България!
Йорданка Димитрова

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОТБОРИТЕ В ТАЗГОДИШНОТО
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТЗАЛ В ПАНИЧИЩЕ, 2018 ГОДИНА
Давам думата на Светлин Стоянов, да обяви
наградите на Държавното първенство по футзал:
Светлин Стоянов, главен съдия на първенството, бе наистина горд да обяви наградите
на съдийската комисия, според постиженията
на участниците:
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:

На красивия открит стадион в курортното
селище „Паничище” край Сапарева баня, се
състоя красиво тържество за закриване на Държавното първенство по футзал за глухи.
Всъщност, това бе последното официално
събитие в рамките на ХХVII-я Национален туристически събор на Съюза на глухите в България.
Йордан Божилов, член на управителния
съвет на Спортната федерация на глухите в
България, приветства участниците:
„Скъпи приятели, завърши поредното Държавно първенство по футзал. Всички вие бяхте
прекрасни. Имаше много усмивки и радост.
Сега закриваме първенството в Паничище
с благодарност за прекрасните спортни успехи
на нашите футболисти.
Тук са нашите гости: председателят на общинския съвет на община Сапарева баня Иван
Койов, председателят на Съюза на глухите в
България Николай Нинов, председателят на
РО Дупница Петър Тричков, председателят
на футболния клуб при Спортната федерация
на глухите Веселин Хрисчев, главният съдия
на първенството Светлин Стоянов, Георги
Стефанов от Съюза на глухите в България и
Ели Захариева от Спортната федерация на
глухите в България.

За най-добър вратар бе определен Станимир
Кърпачев от спортния клуб в Дупница.
Наградата връчва Ванко Недялков, помощник
съдия.
Другата награда бе за най-полезен състезател –
това бе Иван Иванов от отбора на Стара Загора.
Наградата връчва Петър Тричков от Дупница.
За голмайстор на годината бе обявен Атанас
Атанасов от отбора на Пловдив.
Наградата връчва Николай Нинов, председател
на СГБ.
КЛАСИРАНЕТО НА ОТБОРИТЕ В ТУРНИРА:
На седмо място е отборът на Шумен.
На шесто място е отборът на Бургас.
На пето място е отборът на София.
На четвърто място е отборът на Варна, който
получава и титлата за „феърплей”.
Наградата връчва Ели Захариева от Спортната
федерация на глухите в България.
На трето място е отборът на Пловдив.
Наградата връчва Веселин Хрисчев, член на
Управителния съвет на Спортната федерация
на глухите в България.
На второ място е отборът на Стара Загора.
Наградата връчва Йордан Божилов, член на
Управителния съвет на Спортната федерация
на глухите в България.
На първо място е отборът на Дупница – шампион на държавното първенство.
Наградата връчва г-н Иван Койов, председател
на общинския съвет на град Сапарева баня.

И НАКРАЯ – ПОСЛЕДНИ ДУМИ ЗА ТОЗИ НЕЗАБРАВИМ СЪБОР
НИКОЛАЙ НИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГБ
Приятно ми е да отбележа, че на тазгодишния Национален събор на Съюза на глухите в България хората останаха с прекрасни и удовлетворени впечатления.
Тази година е историческа. И ще остане завинаги като момент, който никога не се е случвал в
предишни години. За първи път Съюзът на глухите в България успешно организира и проведе един
изключителен събор – с действителен туристически поход до седемте рилски езера. Това беше
един поход, който ще остане завинаги в сърцата
и умовете на всички глухи хора, които се включиха и взеха пълноценно участие.
Благодаря от все сърце за добрата организация, както и на всички, които се включиха в това
мероприятие!

ИВАН КОЙОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ В САПАРЕВА БАНЯ
Възхитен съм от организацията,
която сте направили, още повече и
от участниците като цяло. Всички
хора, които видях тук , са много приятни, усмихнати, добре настроени,
и изобщо – много добри хора! За първи път виждам такива хора, които
са се събрали на едно място. С много
положителна енергия, която излъчват.
Благодаря ви, че присъствахте в
нашата община! Ще бъдете винаги
„Добре дошли”!
Елате пак, за да се видим!
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а 10-ти октомври 2018 година в Центъра за социална
рехабилитация и интеграция
на хора с увреден слух открихме
поредната фотоизложба „Рилска
магия”. По стените на центъра
може да видите прекрасни пейзажи и моменти от незабравимите
мигове, преживени в Рила планина и Рилския манастир.
Това е трета поред фотоизложба на варненските фотографи за
последните 3 месеца – предишните две, „Казанлъшки етюди” и
„Това сме ние”, бяха посетени от
над 200 души при откриването
си. И, което е много показателно
– членовете на фотоклуба освен
фотоизложби, винаги реализират
и представяне на видеоклипове
на видяното и преживяното от
тях. Те са едва няколко души, но с
хъс и плам, с всеотдайност и усет
да „уловят мига” правят моментите незабравими с фотосите си.
Текст и снимки
Снежана Карагьозова

относно производствените въпроси и колегиалните взаимоотношения.
И сега, още със започването на дейността, това доверие
към всеки един от нас, вниманието и грижите, които се положиха за отличните условия
на труд и почивка, осигурени от
г-н Червеняков, дават резултат.
Вдъхновението и ентусиазма
са във всеки един от нас и ще
отговорим подобаващо с добри резултати и безпроблемна
производствена дейност.
Илияна Калинкова

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Уважаема редакция,
Искам чрез вас да изкажа благодарността си към г-жа Юлия Милева – организационен секретар на
териториалната организация на
глухите в Смолян.
Госпожо Милева,
Обръщам се към вас с едно огромно :”Благодаря”!
Пазих го, за да го кажа пред всички читатели на вестник „Тишина”!
Искам накратко да опиша г-жа Милева – майка и приятелка. Защо майка? – За мен и брат ми тя е жената,
която ни протегна ръка в най-трудния
момент от нашия живот (ние загубихме нашите родители – те починаха),
а приятелка, защото с нея споделям
неща, които единствено могат да се
споделят с най-близкия човек,. И винаги получавам ценни съвети.
Тя притежава огромно сърце, което не всеки може да има в днешно
време. Даже се чудя как един човек
може да събере толкова чужди проблеми, и най-вече да ги разреши.
Това е един рядко срещан човек,
който живее с чуждите нещастия и
болки.
Дори когато самата тя беше болна, намери сили да се срещнем в
болницата. Имах нужда от помощта
й. Тя дойде на работното място, макар с кризи и болки, а в стаята беше
студено и влажно.
Г-жа Милева изпълнява човешкият си дълг винаги приветлива и усмихната. Искам всички вие, от моите
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Нова фотоизложба на варненци

С ентусиазъм и
вдъхновение

След приключването на годишните отпуски малкият, но
сплотен колектив на „Тих труд”
Бургас ЕООД отново е в цеха.
След споделените преживявания за това кой как и къде е
прекарал почивката си, се върнахме освежени и отпочинали
към трудовите си задължения.
Веднага се почувства новият
импулс, с който управителят г-н
Червеняков ни беше заредил.
Още в края на миналия производствен цикъл на съвместна
обща среща всички свободно
изразихме своите виждания

Обратна връзка

Честит юбилей, Христо!

Само преди месец един от най-активните ни членове навърши своите
85 години. Възраст респектираща и
извикваща уважение.
Кой е Христо Атанасов Георгиев?
Ако зададете този въпрос на някой от
Пловдив веднага ще ви каже, че той е
неизменна част от всекидневието на
районната организация на глухите в
Пловдив. Да, дотолкова сме свикнали
с него да го виждаме всеки ден в клуба, по събранията всеки вторник, на
всяко едно мероприятие на организацията ни, че дори не се замисляме
дали всъщност го познаваме толкова
добре, както си мислим. А определено има с какво да ни впечатли в богатата си житейска история. Да започнем с началото.
Христо е роден в сплотено българско семейство, но за съжаление с увреден слух по рождение. Това обаче
не е пречка да завърши с висок успех
училището за деца с увреден слух в
Пловдив. Оттук нататък започва неговото изкачване в живота – в професионален и личен план. Става работ-

ник в престижното тогава обущарско
предприятие „Петър Ченгелов”, днес
фабрика „Флавия” и веднага се отличава с професионално отношение,
изпълнителност и отговорност. Тези
му качества му носят многократни отличия за най-добър работник и заслужени похвали от ръководството. С тези
качества Христо изпъква и с активното
си участие в съюзния живот на район
Пловдив. Като буден младеж с ентусиазъм се включва в изграждането на
футболния отбор към клуб „Тих спортист” и от 1952 г. до 1987 г. е активен
играч там, както и един от най-добрите голмайстори. Междувременно
сключва брак с Пенка Бонева и с нея
градят семейство, отглеждат децата си и заедно са неизменна част от
дейни съюзен живот. Не пропускат
национални туристически събори, палаткови лагери и местни туристически
изяви. Те са сред първите в походите,
автопоходите, спортните и културните
прояви на организацията.
От друга страна, Христо е живата
история на изграждането на хижа
„Студенец”, чиито първи копки са
направени в далечната 1976 година.
Седнете ли до него, ще чуете неверо-

ятни истории от това време на сплотеност и динамичност. И ще се смеете звънко, като мен, при разказите
му за конфузни и комични ситуации.
Неговата най-голяма болка е липсата
на младите днес, които, някак си не
са мотивирани да участват активно
в съюзния живот. Не минава събрание, на което той да не стане и да се
изкаже с болка точно на тази тема –
младите, младите, младите. Виждам
в очите му, как му се иска да е на тази
привлекателна възраст и да повтори
всичко отново, и съм сигурна, че ще
бъде с още по-силен плам и енергичност, отдаденост и ентусиазъм.
В личен план Христо Георгиев е
щастлив съпруг, баща, дядо и прадядо. Обграден е с обич и признателност от близки и приятели. На
свой ред и ние, членовете от район
Пловдив, му честитим достолепната
възраст и му пожелаваме още дълги
години да се радваме на неговото
присъствие, истории, шеги и лъчезарна усмивка! Бъди ни жив и здрав,
все така всеотдаен и интересуващ се
от новото! Честит юбилей, Христо!
Текст и снимки:
Тилка Кайрякова

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

„Докосване” – първата книга,
издадена за зрящи и незрящи
думи да прецените какъв човек е тя.
Винаги ни посреща с топлота, и сърдечност, винаги ще ни попита – „Как
сте?”, а самата тя понякога едва стои
от болки, но пред нас не го показва.
Прекланям глава пред г-жа Юлия
Милева от все сърце, и благодаря за
всеотдайната й работа за организацията ни, и най-вече за нас – нейните
членове.
Искам също от мое име, и от
името на брат ми, да благодаря и
на координатора на РО на глухите
в Пловдив, затова, че ни подкрепят
морално и финансово в едни трудни
времена. Макар и малки, тези суми
за нас са огромни, защото ние нямаме странични доходи като тези на
другите хора (неувредените) и затова още едно голямо БЛАГОДАРЯ! - за
това, че ни уважават като хора и техни членове!
Севда Хаджиева, с. Арда,
община Смолян

На 28 септември в клуб „Перото”
в НДК Красимир Ортакчиев, по професия застраховател, по душа – поет,
представя първата в България книга,
написана едновременно на офсет и
на брайл – азбуката на незрящите
хора.
Заглавието на книгата, събрала 28
стихотворения, разказващи за любовта, не случайно е препратка към
хората, които взели книгата в ръцете
си, първо докосват малките точици,
с помощта на които незрящите могат
да четат стиховете:
„Днес съм само тишина,
сгушена в небето синьо.
Днес просто ще мълча,
думите забравил сиви!
Днес съм само мълчина,
изгубена за хора, неоткрили
глухарчето, обляно в тишина,
полетяло в небето синьо!”
„До създаването на книгата никога не съм имал близък досег с незрящи. Не съм се сблъсквал с техните
проблеми. Не съм комуникирал с

тях. Идеята да създам книгата по
този начин възникна съвсем неочаквано – споделя авторът. – Мен ме докосва ефектът от книгата. Егоистично
е, но почти всички хора, на които дам
книгата, първо я докосват и погалват.
Така галят и докосват душата ми. Защото душата може да се чете и със
затворени очи, понякога само с едно
докосване… Според мен, книгата не
е еднакво адресирана до виждащите и невиждащите – моята първоначална идея беше ние, като виждащи,
да усетим техния свят.”

Откакто е излязла от печат, книгата, заедно със своя автор обикаля
страната и навсякъде е посрещана
топло и възторжено, с искрена радост. Такова бе и скорошното й представяне в Асеновград.
За мен, като човек, дълбоко свързан с поезията и лишен напълно от
слух, „Докосване” е успешен опит
за сливането на двата свята – този
на здравите хора, нелишени от нито
едно свое сетиво и нашият свят, на
„различните”.
Петра Ганчева
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Европа да положи повече усилия за
закрила на жените с увреждания
На 11 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), орган, представляващ
европейското организирано гражданско общество, призова институциите на ЕС и държавите-членки да засилят усилията си за закрила
на жените и момичетата с увреждания, които
продължават да се сблъскват с многобройни
форми на дискриминация в обществото на ЕС
въз основа на своя пол и увреждане, което често води до социално изключване. Освен това
Комитетът призова ЕС и държавите членки да
приложат Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания и нейния член 6, който
се отнася до жените с увреждания. Той също
така призова да се използват средствата на ЕС
за подпомагане на държавите членки при насърчаването на достъпността и недискриминацията по отношение на жените и момичетата с
увреждания.
В приетото на планарната сесия през юли
становище ЕИСК заявява, че ЕС и държавите членки не разполагат със стабилна правна
рамка за защита и утвърждаване на правата на
човека на жените и момичетата с увреждания.
Освен това, те не отчитат уврежданията в своите политики в областта на равенството между
половете и също така в стратегиите за хората
с увреждания не са включени свързани с пола
аспекти, което е в противоречие с действащото
законодателство във връзка с хората с увреждания. Той призова за подобряване на достъпа
до здравеопазването за тези жени, както по
отношение на услугите, свързани с увреждането им, така и по отношение на общите услуги
по здравеопазване. Здравните заведения и
оборудването им (например мамографските
апарати и леглата за гинекологични прегледи)
често са физически недостъпни за тях, което
означава, че те са изключени от превантивни
здрави мерки като скрининг за рак на гърдата.

Въпреки че представляват 16 % от всички жени
в Европа, което възлиза на 40 милиона жени,
тази група е сред най най-уязвимите и маргинализираните в европейското общество.
„Жените с увреждания се нуждаят от специална подкрепа, но въпреки това в никоя от
стратегиите на ЕС не се слага подходящ акцент
върху тях. Все едно тези хора не съществуват,
сякаш са по-малко ценни в сравнение с останалата част на населението”, заяви пред пленарната зала Гунта Анча, докладчик по становището. „Много от лицата, отговорни за вземането на решения, пренебрегват тази група
и за нея няма достатъчно статистически данни
или проучвания. Положението на тези жени е
по-лошо не само от това на жените без увреждания, но и от това на мъжете с увреждания”,
твърди г-жа Анча.
Често те са изключени от приобщаващо
образование и обучение, а равнището им на
заетост е ниско. Те не заемат ръководни длъжности и не участват в достатъчна степен в политическия и обществения живот. Всичко това ги
излага на по-голям риск от социално изключване и бедност.
В становището си ЕИСК обръща особено
внимание на сексуалните и репродуктивните
права, от които в много случаи жените с увреждания са лишени поради несправедливи
стереотипи и предразсъдъци както в общността, така и в семейната среда. „Жените с увреждания в много случаи биват съветвани да се
подложат на стерилизация, тъй като често се
казва, че те не следва да имат деца. Налице е
много слаба подкрепа за жените, които желаят
да имат дете”, каза още г-жа Анча.
„В редица законодателни актове на жените с увреждания не се позволява да вземат
решения за собствения си живот. Те срещат
пречки пред упражняването на основните си

права като граждани на ЕС”, добави тя. „Наред
с факта, че те трябва да се борят с миналото,
нагласите и предразсъдъците, те са напълно
пренебрегнати от медиите, които в най-добрия случай ги „разглеждат от асексуална медицинска гледна точка” и пренебрегват техните способности и приноса им към обкръжаващата среда.”
ЕИСК предложи ЕС и държавите членки да
започнат кампания за повишаване на осведомеността относно законодателството, свързано с хората с увреждания, което би трябвало
да повиши видимостта на жените с увреждания и да подпомогне борбата с предразсъдъците срещу тях. По време на дебата относно

становището на ЕИСК беше посочено, че жените с увреждания би трябвало да вземат активно участие в европейските избори не само
в качеството на гласоподаватели, но и на кандидати.
(Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), със седалище в Брюксел, е консултативен орган на ЕС, в който
влизат представители на организации
на работниците и работодателите и на
други заинтересовани групи. Той представя становища пред Европейската комисия,
Съвета на ЕС и Европейския парламент по
свързани с ЕС въпроси – бел. ред.)
Превод Петра Ганчева

В битка за достъп до образование и работа

На снимките: 48-годишната Хариет от Вануату, която държи собственоръчно изтъкана от нея чанта; Кумал, която работи като шивачка от
къщи и Майна.
В подкрепа на IWDeaf е цялата всеобхватна дейност на CBM International
или КБМ Интернационал (Christian
development organisation International),
за по-кратко – КБМ, която е международна организация за християнско
развитие. КМБ е ангажирана да подобри качеството на живот на хората с
увреждания в най-бедните общности
по света. Въз основа на християнските
си ценности и над 100-годишния професионален опит КБМ се занимава с
бедността като причина и последица
от уврежданията и работи в партньорство за създаване на приобщаващо общество за всички.
Организацията осъществява подкрепа на инициативи за насърчаване
на правата на глухите, на жестовия
език и на достъпа до образование.
През 2017 г. КБМ е действала активно
в 54 държави; подкрепила е 530 проекта; работила е с 376 партньорски
организации и обединява 9,18 милиона души чрез основните си дейности.
А те са: медицински услуги (включват
медицинска грижа за очите, услуги за
слуха и/или ортопедични състояния,
психично здраве и др. медицински
заболявания или увреждания); работа
в общността и образователни програ-

ми. Организацията успява да осъществи всичко това с щедрата подкрепа на
над един милион активни донори и
програмни разходи от 79,95 милиона
евро.
Освен че наема работници, които са глухи или с увреден слух, КБМ
възприема основаващ се на правата
им подход за развитие на хората с
увреждания, който осигурява равнопоставеност на половете и възможност
за работа. За глухите служители КБМ
осигурява преводачи на жестов език
и/или осъществяване на комуникация
чрез писане на текстове/надписи, според индивидуалните им нужди. В допълнение предоставя възможност на
желаещите партньори да научат езика
на жестовия език и да се запознаят
детайлно с културата на глухите чрез
обучителни курсове с глухи преподаватели или посещения на класове по
жестов език. КБМ осигурява подкрепа
на партньорите, като гаранция за това,
че глухите хора или тези с увреждане
на слуха могат да участват в съответните аспекти на планирането, доставката,
мониторинга и оценката на програмите като част от подхода за развитие и
предоставя достъп до подходящи възможности за обучение, за да се зани-
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мават с научни изследвания и разработки на националния език на жестовете. Организацията има много примери за образователни програми, в които
глухи и чуващи деца посещават едно и
също училище, където осигурява комуникационна подкрепа според индивидуалните нужди, защото е доказано, че
усвояването на жестов език от ранна
възраст в допълнение към говоримия
или писмения език има значителни
ползи за глухите деца при тяхното образование и обучение. Ръководството
и всички, които изпълняват програмите и дейностите в КБМ, считат, че достъпът до жестов език е право на всяко
глухо дете защото достъпът до двуезичен подход с ранна комуникация на
жестов език осигурява основата за развиване на езикови и комуникационни
умения, необходими за подпомагане
на включването в училище. Програмите за ранна интервенция, предназначени да подкрепят този подход, са първата основна стъпка, която позволява на
глухите бебета и прохождащи деца да
участват в приобщаващото образование. Това са важни програми, базирани в общността. Също така е жизнено
важно членовете на техните семейства
и общностите да се научат да ползват и
общуват свободно на жестов език.
Една от най-успешните програми
на КБМ е тази в Хаити, където в продължение на 4 години е подпомагала
„Pour Enfants Sourds”, местна организация, поставила си за цел да подобри
живота на глухите хора. Тук, в Хаити,
няма и не е имало никога нито образование за глухи, нито пък каквито
и да било програми, преводачи или
преподаватели, с които да се развива
и прилага в действие жестовият език.
Ето защо в рамките на четиригодишната инициатива са били насърчавани
ученето и преподаването на жестовия
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език и по-специално – обучението на
преводачите на жестов език.
Представете си какъв би бил животът ви, ако нямате език? Без призната форма на комуникация бихте ли
ходили на училище? Бихте ли имали
работа? Какво ще кажете за взаимодействие с вашето семейство, приятели и общност – това би ли било възможно без думи?!? Езикът е основно
право на човека, но за много глухи
хора в развиващите се страни и не
само в тях, това право не е изпълнено. От 70 милиона глухи хора по света
56 милиона (или 80%) не получават образование. Този процент е по-висок за
глухите хора, живеещи в развиващите
се страни.
Езикът на жестовете е уникален за
всяка страна – точно както са говоримите езици. Езиците не само ни позволяват да общуваме със света около
нас; те са част от нашата идентичност. Конвенцията за правата на хората
с увреждания признава, че знаковите
езици са равни на статута на говорените езици и трябва да бъдат зачитани. И
все пак в някои части на света не съществува формален знаков език. Вануату е един от тях.
Кумал, Хариет и дъщеря й Майна са
от Вануату. Те са силни, решителни глухи жени. Трите жени имат едно общо
нещо – те не са завършили училище.
Поради липсата на жестов език, жените са използвали жестове, които могат да бъдат разбрани от членовете на
семейството и са отчитали по устните
при общуването си с други хора. В техните училища не е имало преводачи
на жестов език или каквато и да било
допълнителна помощ при обучението
им. Това направило невъзможно тяхното пълноценно участие в училището
и те се принудили да прекратят по-нататъшното си образование. Майна

напуснала училище още в първи клас,
защото възможността за равно участие
и развитие на образованието й никога
не са били достъпни за нея. „Наистина
искам да се върна в училище. Ако имаше преводач, ще се радвам да ходя на
училище, да се уча и развивам” казва
тя. И тъй като няма образование, не
може да си намери и подходяща работа – работила е едва четири месеца в
магазин за търговия на дребно, където
са я тормозили психически и тя напуснала магазина.
Кумал винаги е имала работа, въпреки липсата на образование. Тя и
досега изпълнява своя собствена успешна шивашка дейност. „Имах възможността да работя в пет магазина,
където успях да преодолея комуникационните бариери”, казва Кумал. Но и
тя, подобно на Майна, няма кой знае
какви възможности за пълноценно общуване.
Хариет от малка е работила като
детегледачка, за да може да припечелва някак. Тя също така тъче
чанти, притежава и управлява кава
бар и отглежда храна за себе си и
семейството си. В момента живее
със сестра си, но спестява пари, за
да построи своя собствена къща. От
парите, които е спечелила, тя е закупила почти всичко, необходимо
за новия й дом си – земя, дърва,
цимент. Сега спестява за покрива.
„Аз съм силна, изкарвам си сама
прехраната и ще построя собствената си къща”, казва Хариет. И докато
мечтата на Хариет да живее в собствен дом е на път да се сбъдне, тази
на Майна да има преводач в училището, за да продължи и завърши
образованието си, за съжаление е
все още неосъществима в близко
време.
Превод: Петра Ганчева
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ОТ КУХНЯТА НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Интересна и вкусна разядка
с препечени филийки

Моя приятелка – Ани, голяма кулинарка, от време на
време ме изненадва с рецепти в стихове. Наскоро се
върна от екскурзия в Дубай и оттам взела рецептата за
Баба Гануш, която ми я изпрати.
За тези, които не знаят, е интересно да научат, че „Баба
Гануш” е типично за арабската кухня и Близкия изток ястие, което много прилича на популярното и обичано от
много българи кьополу, но основна съставка освен патладжан е и сусамовият тахан.
С Баба Гануш мога само да се наям,
вече рецептата за разядката знам.
Издаде ми я на кухнята шефа,
симпатяга, направи ми кефа.
С много мъка можах да я схвана,
накълцваме два печени патладжана.
Сусамов тахан, две лъжици,
зяпах готвача като мишка в трици.
Чесън, и от него голяма скилидка,
езика ми се върза на плитка.
Пууу, тоя арабски! Да му се не види,
вместо олио - зехтин, без да ви се свиди.
Магданоз на вкус нека да има
и следва подправка на арабите любима:
на върха на лъжичката кимион!
И сока на половин лимон.

Разбърквам, сервирам в чиния
мажа на препечена филия.
Но за това друг път ще ви разкажа,
идвайте по филийка Баба Гануш да ви намажа.
„Баба Гануш” може да бъде сервирано като предястие,
като разядка в компанията на арабски питки, или пък на

ПЪРЖОЛИ С ГЪБИ
И КАШКАВАЛ
РОЗЕТКА

препечени филийки.
Това е чудесна идея за всички, които обичат патладжан, както и още една идея за използване на сусамов
тахан в кухнята.
Първата стъпка от рецептата за „Баба Гануш” е подготовката на патладжаните – те трябва да са добре изпечени и обелени. Кога и как ще изпечете патладжаните
решавате вие. Може да изпече патладжаните цели във
фурната и да ги обелите след това. Може да изпечете
патладжаните в чушкопек, може да изпечете патладжаните на скара или пък на барбекю. Изпичането на
патладжаните може да стане както директно преди
приготвянето, така и да ги изпечете предварително и
да ги съхранявате в хладилник. Счукайте ги в дървено
хаванче, или пък ги намачкайте добре с вилица. Може и
да смелите патладжаните с блендер, но тогава ще стане
твърде гладко и няма да се чувстват парченцата патладжан. Към счукания патладжан добавете ½ чаена лъжица сол, сусамов тахан, зехтин, кимиона и сока на лимона
и разбъркайте. Нарежете магданоза на ситно, счукайте
чесъна и също ги добавете, после разбъркайте добре.
Ако обичате люто, то не пропускайте да добавите към
„Баба Гануш” и лют червен пипер или ситно нарязана
люта чушка.
Да ви е сладко!
Публикацията подготви Петра Ганчева

ОТ НАШАТА КУХНЯ
НЕОБХОДИМИ
ПРОДУКТИ:
6 броя пържоли,
250 гр. гъби (каквито
предпочитате),
2 яйца,
100 гр. кашкавал,
1 с. л. краве масло и олио за
пържене на пържолите,
2 с. л. башно,
1 чаена лъжичка черен
пипер,
1 чаена лъжичка оцет,
сол на вкус
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Изчистваме гъбите и ги оставяме са постоят в 500 мл. л. вода с
лъжичка оцет за 15 минути. След
това ги изваждаме, отцеждаме
ги, и ги задушаваме в маслото.
Начукваме пържолите и правим
по няколко нареза накрая, за да
не се огъват докато се пържат.

Овкусяваме ги с черния пипер и сол на вкус. Овалваме ги в
брашното и ги изпържваме на тих
огън в олиото. След това подреждаме готовите пържоли в тава.
Смесваме задушените гъби,
предварително
настърганият

СУДОКУ

кашкавал и разбитите яйца. Получената смес изсипваме върху
пържолите и запичаме ястието
в предварително загрята фурна
на 180-200 градуса за 5 минути,
докато кашкавалът се разтопи.
Стефка Владимирова

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. 16

НАДЯСНО: 1. Колона, стълб, обикновено със скулптурни украшения. 2. Дървено седло
за кон или магаре. 3. Един от създателите на славянската азбука (827-869). 4. Село в
Софийска градска община. 5. Ниско място край река, понякога заливно. 6. Титла на
благородник, която е с една степен по-ниска от граф. 7. Български национал-революционер (1850-1876). 8. Машинен елемент, който поддържа ос или вал в определено
положение и осигурява движението им при най-малко съпротивление. 9. Опъната хоризонтална въжена мрежа за циркови номера. 10. Колелото на автомобилно кормило.
11. Български възрожденски просветен деец, педагог, естествоизпитател, лекар, енциклопедист. 12. Столицата на Естония.
НАЛЯВО: 1. Тържествен преглед на войскови части. 2. Вид изкуствена текстилна материя. 3. Герой на Йордан Йовков от разказа „Случайни гости”. 4. Многогодишно субтропично вечно зелено овощно дърво. 5. Село в Ловешка община, на 8 км. от Ловеч. 6.
Масловидна течност за приготвяне на блажни бои или за грундиране. 7. Голям метален
цилиндричен съд с две дъна за течности. 8. Италианска филмова актриса – „Чочарка”.
9. Кълбовиден въздухоплавателен апарат, напълнен с газ. 10. Кола за превозване на товари и пътници по релсови пътища. 11. Наш революционер демократ, поет и журналист
(1848-1876). 12. Химически елемент, сребристобяло крехко вещество с метален блясък.
Съставил: Иван Манчев

