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ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ: ОТЛИЧИЯ

Има ли  друг такъв вестник, който в 
продължение на толкова години да е 
съхранил същността си за защита на 
интересите на глухите хора?  Не.

В България няма. И по света няма 
такъв вестник! Няма! Поне в учебни-
ците по журналистика не е отбелязан 
такъв феномен.

Ако се следи по статистиката, това е 
1292-рия му брой.

И във всеки един от тях страниците 
на „Тишина” са изписани само за жи-
вота на глухите в тази прекрасна наша 
страна България. Къде с възходите ни, 
къде с падения – но винаги за нас, за 
глухите. Колко радости са споделени, 
колко пък и мъка... Всъщност – такъв, 
какъвто е животът въобще. 

А който реши да разлисти страници-
те му през годините – ще прочете „ис-
торията” на Съюза на глухите в Бълга-
рия. Не онази – сухата история по дати 
и години. А живата – човешката исто-
рия, създавана от поколенията бълга-
ри! Ще види снимките – първо онези 
черно-белите, които са запечатали ли-
цата на ентусиастите от миналите годи-
ни. После и другите, които в годините 
са показвали ставащото във времето. И 
разбира се, днешните – най-важните за 
живота и битието на съюза ни!

 Колко много години, колко съдби 
на хилядите ни членове...

Тези, които сме днес – сме горди! 
И нека оставим тази гордост и след 

нас!
Екипът на в. „Тишина”

Драги читатели, днес, на 16 януари, вестник „Тишина” 
навършва 62 години от издаването на първия си брой!

Слънчеви мисли

С един забележителен 
успех на наши ученици 
от Специално училище 
за ученици с увреден слух 
„Проф. д-р Дечо Денев” в 
София можем да се горде-
ем в тези дни. 

Както е известно, на-
ционалното издателство 
„Аз-буки” при Министер-
ството на образованието и 
науката организира за вто-
ри  път фотоконкурс „Мое-
то училище е най-хубаво” 
за 2018 г. В него участват 
със свои снимки, направени лично, 
деца и младежи, които учат в Бълга-
рия, но така и българчета, които учат 
в училища в чужбина.

Тази година общо 266 фототворби 

на ученици от I до XII клас 
от цялата страна и от чуж-
бина участваха в надпрева-
рата, чиято цел беше да се 
популяризира ученическо-
то творчество 

 И сред тези общо 226 
творби, като най-добра бе 
отличена снимката на ос-
мокласника Мартин Яков 
от Специално училище за 
ученици с увреден слух 
„Проф. д-р Дечо Денев” в 
София.  

 Освен Мартин, сред по-
бедителите има още една млада фо-
тографка от нашето училище – Иве-
лина Иванова от VII клас.

Четете за успеха им 
на стр. 3

У нас

В Новата година 
– нови правила
и изисквания

2019 година дойде празнична 
и щастлива. 

През 2019 година влизат в сила 
промени, както в общото дър-
жавно законодателство, така и в 
законодателството в социалната 
сфера, които лично ни касаят и 
с които всички ние ще трябва да 
спазваме и да се съобразяваме с 
тях. 

 Ако някой все още не ги е нау-
чил – нека прочете вестника.

 На стр. 2 четете за  
промените, които ни касаят 

лично и влязоха в сила от 
1 януари на 2019 година

В Европа

Европейският икономически 
и социален комитет (ЕИСК) със 
седалище в Брюксел, призовава 
институциите на ЕС и държави-
те-членки да засилят усилията си 
за закрила на жените и момиче-
тата с увреждания.

Как?
Четете на стр. 7

От света

Знаете ли как 
живеят глухите 
хора в Панама? 

Тази страна за другите е само 
любопитна туристическа дести-
нация. Но за нас е интересно да 
научим какъв е битът на глухите 
там, каква е културата им, какви 
са правата им.

На стр. 6 четете един изклю-
чително интересен разказ, който 
ще ви отведе  в света на глухите 
в тази наистина уникална страна.

Обява
Съюзът на българските писатели, Агенцията на 
хората с увреждания в България, община Лом и 

дружество „Будители” в област Монтана обявяват
Първи национален литературен конкурс 

„Огърлица от 
разЛОМени слова”

Конкурсът има за цел да даде възможност за изява на 
хората с увреждания и тези, които им съчувстват, и с твор-
чеството си се стремят да облекчат техните страдания, чрез 
проявите си на хуманизъм. Организаторите имат желанието 
конкурсът да продължи традициите в поезията на Яна Язова, 
вдъхновена от хуманизма, любовта към България, спомени-
те за детството, стремежа към красота в живота във всички 
нейни форми и проявления.

В конкурса могат да участват автори от цяла България и та-
кива, живеещи в чужбина, навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с до три стихотворения.
Няма ограничения в тематиката, формата и размера на 

творбите.
В конкурса участват само произведения, които не са публи-

кувани до момента в електронен или хартиен вариант.
Участниците да представят творбите си в срок до първи май 

2019 г. в електронен вариант на е-mail адрес: vreme@mail.bg. , 
като посочат две имена или псевдоним, точен адрес и телфон 
за контакт (за творците с увреждания, само ако пожелаят, да 
посочат и % нетрудоспособност).

Жури от Съюза на българските писатели ще оцени творбите 
и ще излъчи: първа награда – 250 лева; втора награда - 150 
лева; трета награда – 100 лева и две материални поощрител-
ни награди – за най-млад до 35 – годишна възраст и най-въз-
растен участник. Ще има и награда за най-активно участие на 
регионален клуб на хората с увреждания

Церемонията по отчитането на резултатите и награждава-
нето ще се състои в рамките на празниците в чест на 24 май в 
град Лом.

Авторите на отличените творби предоставят на организато-
рите правото на последваща публикация в самостоятелен сбор-
ник.

За контакт и допълнителна информация: 
посоченият е-mail адрес или 

на телефон 0885 271077 и 0899492414

От организаторите

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОТОКОНКУРС 
„МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е 
НАЙ-ХУБАВО - 2018” 

БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ОТ НАШИ УЧЕНИЦИ

Драги приятели,
хей сега, само след някакви си пет месеца, слънцето ще огрее 

жарко земята и ние ще започнем да жадуваме своя  летен отдих – 
някой ще иска   отдих на море, друг на планина, някой пък курорт 
с минерална вода в басейна..... 

 Е, за всичко това вече могат да мислят членовете на Съюза на 
глухите в България. И да планират почивката си през лятото. От 
рано – за да е леко и сигурно.

На стр. 8 днес съобщаваме 
графиците за почивка през 

лятото в нашите съюзни 
бази,  както и цените на 

съответните смени.

Побързайте – за да е сигурно 
вашето  желано и красиво 

лято!
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От началото на 2019-а вече 
плащаме по нови цени за 
вода. Най-голямо е поскъп-
ването в София и в Бургас, а 
по-малко за вода ще плащат 
единствено в Кърджали.

Природният газ поскъпва с 
3.51 %. 

Заради рекордното пос-
къпване на промишления 
ток, бизнесът предупреди за 
по-скъпи основни храни и 
стоки, които купуваме – като 
хляб, месни и млечни проду-
кти, сладкарски изделия. 

С до 30% скачат и данъци-
те на старите коли. Всяка об-
щина сама ще прецени с колко 
да вдигне налога – като ще се 
ръководи от три показателя – 
възраст на колата, евро стан-
дарт и мощност.

По-високи данъци ще пла-
щат и собствениците на пове-
че от едно основно жилище. 
От тази година те губят отстъп-
ката си от 50 % и на практика 
ще плащат двойно.

Минималната работна за-
плата в страната вече е 560 
лева. От началото на тази годи-
на всички заплати в държавна-
та администрацията се вдигат с 
10%; с 20% се увеличават въз-
награжденията на учителите. А 
минималните пенсии се запаз-
ват до 1 юли – когато ще бъдат 
увеличени с 12 лв. - до 219 лв.

Увеличават се изисквания-
та за възраст и осигурителен 
стаж при пенсиониране. През 
2019 г. жените ще се пенсиони-
рат на навършени 61 г. 4 м. и 
осигурителен стаж от 35 г. 8 м. 
Увеличението е с по два месе-
ца. Мъжете ще се пенсионират 
при навършени 64 г. 2 м., като 
увеличението е с 1 месец. Оси-
гурителният им стаж ще трябва 
да бъде 38 г. 8 м., което е с 2 
месеца повече в сравнение 
с 2018 г. Стойността на всяка 
година осигурителен стаж във 
формулата за изчисляване на 
пенсиите се увеличава от 1.169 
на 1.2. Този коефициент ще се 
прилага при изчисляването на 
размерите на новите пенсии, 
които ще се отпускат.

Влизат в сила електронните 
винетки, като с това се отменят 
и разпоредбите за издаване на 
хартиени винетки. Също от 1 
януари се активира и смесена-
та електронна система за раз-
личните категории автомобили 
на база време и на база изми-
нато разстояние. Винетна такса 
за ползване на платената ре-
публиканска пътна мрежа ще 
заплащат собствениците или 
ползвателите на автомобилите 
с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 тона 
и над 3,5 тона. Това е такса за 
изминато разстояние. От 1 яну-
ари 2019 г. водачите на мотор-
ни превозни средства до 3.5 т. 
ще могат да ползват и уикенд 
винетка. Тя ще струва 10 лв. и 
ще важи от 12.00 ч. в петък до 
23.59 ч. в неделя.

Дирекциите „Социално под-
помагане“ (ДСП) в цялата стра-
на имат готовност да приемат 
заявления за получаване на 
безплатна електронна винетка 
от 2 януари 2019 г. До отпечат-
ването на новия формуляр ще 
се ползва действащият обра-
зец на заявление-декларация. 
Документите може да се по-
дават лично в ДСП по настоящ 
адрес, по електронен път или с 
универсална пощенска услуга с 
известие за доставяне – обра-
тна разписка. 

До 1 април 2019 г. към за-
явленията лицата прилагат: 1. 
Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК в 
случаите, в които същото не е 
налично в ДСП и оригинал за 
справка; 2. Копие на пълно-
мощно (когато заявлението се 
подава чрез пълномощник); 3. 

Копие от свидетелството за ре-
гистрация на лекия автомобил 
част I – лице и гръб и оригинал 
за справка. От 1 април 2019 
г. няма да се изискват копия 
от ЕР на ТЕЛК/НЕЛК  и от сви-
детелството за регистрация на 
лекия автомобил, като про-
верката на тези документи 
ще се извършва по служебен 
път. Предоставените винетни 
стикери на лица с увреждания 
чрез ДСП през 2018 г. са валид-
ни за срок от една година, счи-
тано от датата на валидизира-
нето им. В случай, че винетният 
стикер е със срок на валидност 
до месец февруари, март и т. 
н., не е необходимо да се пода-
ва заявление през месец януа-
ри 2019 г.

Шофьорските книжки на 
хората с увреждания да са с 
10-годишен срок, реши пар-
ламентът, след като прие по-
правките в закона за личните 
документи. Досега тези свиде-
телства за управление бяха за 
5 години, но двойно по-крат-
кият срок ги дискриминира-
ше и поставяше в затруднено 
положение, аргументираха се 
вносителите на поправката. Те 
трябва периодично да минават 
на преглед пред транспортна 
лекарска експертна комисия 
(ТОЛЕК), която да даде стано-
вище дали здравословното 
им състояние не противоречи 
с нормативните изисквания за 
физическа годност за шофира-
не. Такива комисии обаче има 
само на три места в страната 
– в София, Пловдив и Горна 
Оряховица, което означава, че 
хиляди хора са принудени да 
пътуват стотици километри, за 
да получат удостоверение за 
правоспособност. И възмож-
ността транспортните лекарски 
комисии да издават удостове-
рения за период до 10 години 
ще бъде облекчение за голяма 
част от хората с увреждания.

Със закона обаче се запазва 
правото на индивидуална пре-
ценка на комисиите и те да оп-
ределят индивидуален срок за 
валидност на свидетелството в 
конкретни случаи. 

От 1 януари 2019 г. всички 
хора с трайни увреждания, 
които са над 18 години, имат 
право на нов вид месечна фи-
нансова подкрепа. Размерът 
й зависи от степента на увреж-
дане и ще се определя и ак-
туализира спрямо линията на 
бедност в България, определе-
на с постановление на Минис-
терския съвет за съответната 
година. За хората със степен 
на увреждане от 50 до 70,99% 
месечната финансова подкрепа 
ще е 7% от линията на бедност 
или 24,36 лв. За хората със сте-
пен на увреждане от 71 до 90%  
тя е 15% от линията на бедност 
или 52,20 лв. За хората със сте-
пен на увреждане над 90% фи-
нансовата подкрепа е 25% от 
линията на бедност или 87 лв. 
За хората с над 90% степен на 
увреждане с определена чужда 
помощ, които получават пенсия 
за инвалидност поради общо 
заболяване или поради трудова 
злополука или професионал-
на болест, новата помощ, ще е 
равна на 30% от линията на бед-
ност или 104,40 лв. Най-висок 
размер на финансова подкрепа 
ще получават хората с над 90% 
степен на увреждане с опре-
делена чужда помощ, които 
получават социална пенсия за 
инвалидност. За тази група но-
вият вид месечна помощ през 
2019 г. ще е 57% от линията на 
бедност, което прави 198,36 лв.

Новата финансова помощ 
ще се отпуска от Агенцията 
за социално подпомагане. Тя 
заменя досега изплащаните 
от Националния осигурите-

лен институт (НОИ) социални 
пенсии за инвалидност и до-
бавката за интеграция. НОИ 
е изпратил уведомителна 
писма до всички, на които е 
спряна социалната пенсия за 
инвалидност (тъй наречената 
„четвъртинка”) с новия размер 
на отпуснатите с ЕР на ТЕЛК 
пенсии. Поради факта, че „чет-
въртинките” към пенсиите се 
изплащаха за текущия месец, 
а социалните плащания са за 
предходния, новата месечна 
помощ ще се отпуска от сре-
дата на февруари месец, а до-
бавката за интеграция за месец 
декември ще бъде изплатена в 
средата на януари.

Държавата отпуска семей-
на помощ на децата без пра-
во на наследствена пенсия, 
с един или двама починали 
родители. Тя ще се предоста-
вя на другия родител или на 
настойника/попечителя, който 
отглежда детето. Родителят 
или настойникът трябва да 
живеят постоянно в страната. 
За да получават новата се-
мейна помощ, децата трябва 
да посещават редовно детска 
градина или училище. Те ще я 
получават до завършване на 
средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст.
Според разчетите 5600 деца 
ще могат да се възползват от 
новата социална помощ. 2900 
от тях ще получават помощта 
със сигурност. Останалите 2700 
ще могат да изберат дали да 
им се отпуска наследствена 
пенсия, или новата социална 
помощ. 4 млн. лева допъл-
нително ще са необходими в 
бюджета за следващата година 
за изплащане на предлаганата 
помощ. Отпуснатите до края на 
2018 г. персонални пенсии ще 
продължават да се изплащат.

Нова безплатна услуга в 
помощ на възрастни и самот-
ни хора - над 25 500 души ще 
получат услугите личен или 
социален асистент и дома-
шен помощник през 2019 г., 
които ще се предоставят от 1 
януари до 31 август 2019 г. От 
1 септември 2019 г. тяхното 
финансиране ще продължи по 
досегашния ред или по Закона 
за личната помощ. АСП вече е 
изготвила двустранни споразу-
мения с общините за предос-
тавяне на услугите в домашна 
среда през следващата година 
и ги е изпратила до админи-
страциите в страната. Обучени 
кадри ще ходят по домовете 
и ще предоставят безплатно 
здравни и социални грижи. 
Здравното министерство изгот-
вя методиката, по която ще се 
обучат хората, които ще обика-
лят домовете и ще извършват 
едновременно здравни и со-
циални грижи, като например 
да се смени превръзка, ако има 
следоперативна дейност, да се 
бият съответните инжекции, 
да напазарува и пр. В повече-
то случаи най-вероятно ще се 
разчита на медицински сестри 
от близките болници. За целта 
общините ще сключват дого-
вори с лечебните заведения. 
С парите по проекта ще имат 
право да им купят автомобили, 
с които да обикалят адресите.

Новите услуги ще се пре-
доставят максимум по 2 часа 
на ден на човек. Ще са  без-
платни за нуждаещите се. На 
специалистите, които ще по-
лагат грижите - общините ще 
плащат заплата.

Междувременно, общини-
те ще продължат да предос-
тавят услугите – „Личен асис-
тент”, „Социален асистент”  и 
„Домашен помощник”.

Какво се променя и влиза 
в сила от 1 януари 2019 г.
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През миналия месец Националното из-
дателство „Аз-буки” при Министерството 
на образованието и науката обяви резул-
татите от Националния фотоконкурс „Мо-
ето училище е най-хубаво” за 2018 г.

Конкурсът се провежда за втори път и 
тази година бе под егидата на министъ-
ра на образованието и науката Красимир 
Вълчев. 

В конкурса участваха със свои снимки, 
направени лично, деца и младежи, които 
учат в България, но също  и българчета, 
които учат в училища в чужбина.

Тази година общо 266 фототворби на 
ученици от I до XII клас от цялата страна 
и от чужбина участваха в надпреварата, 
чиято цел беше да се популяризира уче-
ническото творчество и да се представи 
нашата училищна общност през погледа 
на нейни членове.

Членове на авторитетното жури в 
националния конкурс бяха: проф. д-р 
Станислав Семерджиев, президент на 
Международната асоциация на висшите 
училища по кино и телевизия и ректор 
на НАТФИЗ „Кр. Сарафов”; инж. Цветанка 
Апостолова, директор на Националната 
професионална гимназия по полиграфия 
и фотография; фоторепортерът Олег По-
пов, единственият българин, участвал в 
мениджърския екип на Агенция „Ройтерс” 
и д-р Адриана Любенова, преподавател 
по иконопис в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски”.

И сред тези общо 226 творби, като 
най-добра бе отличена снимката на 
осмокласника Мартин Яков от Специ-
ално училище за ученици с увреден слух 
„Проф. д-р Дечо Денев” в София. Вижте я 

– толкова топлина и толкова детски живот
и устрем има показан в нея! Да, наистина
толкова, че самото издателство „Аз-бу-
ки”, я разпрати у нас и по света, като свое
послание за коледните и новогодишните
празници.

 Но, има и друго – освен Мартин, сред 
победителите има още една млада фото-
графка от нашето училище – Ивелина 
Иванова от VII клас. Нейната снимка пък 
е отличена за художествено пресъздаване 
на събитие. „Жар” излъчва снимката – кой 
ли може това? Вижте и се убедете сами. 

Като директор на училището искам да 
изразя голямата си гордост. В днешно вре-
ме ние сме заложили на това, ученици те 
ни да развиват своите таланти и умения в 
областта на изкуствата и спорта. Даваме 
им възможнос ти за максимално много из-
яви, ор ганизираме близо 30 извънкласни 
дейности и развиваме 21 спорта.

И те печелят призови места в раз-
нообразни конкурси в сферата на изку-
ствата, представят България на междуна-
родни спортни състеза ния и олимпиади 
и печелят медали с националния екип. 
Сред последните постижения е присъде-
ното „Гран при“ на V международен фес-
тивал за драматично изкуство, проведен 
в края на ноември 2018 г. в Скопие. На 
сцената учениците представиха спектакъ-
ла „Приказен свят”, а голямата награда им 
е връчена лично от македонския премиер 
Зоран Заев.

В момента в училището и пан сиона към 
него има 271 деца от няколкомесечна въз-
раст до XII клас. Общо 576 са децата, с кои-
то работим тази година, като тук се включ-
ват и онези, които подкре пяме интегрира-
но в детски гради ни и училища в София. 
А най-важният подход за всички колеги е 
индивидуалният, тъй като работим с деца 
от различни възрасти и с раз лична степен 
на загуба на слуха.

Севдалина Джонгарска,
директор на СУУС  „Проф. д-р Дечо 

Денев”
(За училището ни в София и за инова-

тивните проекти, осъществявани вече 
там,  очаквайте да научите в следващ 
брой)

ОТЛИЧИЯ

НАЦИОНАЛНИЯТ ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е 
НАЙ-ХУБАВО - 2018” БЕШЕ СПЕЧЕЛЕН ОТ НАШИ УЧЕНИЦИ

С един забележителен успех на наши ученици от Специално училище за ученици с увреден слух
„Проф. д-р Дечо Денев” в София можем да се гордеем в тези дни

Победител в Националния 
фотоконкурс на „Аз-буки“ – „Моето 

училище е най-хубавото“, е снимката 
на МАРТИН ЯКОВ

Снимка: ИВЕЛИНА ИВАНОВА,
VII клас, СУУУС 

„Проф. д-р Дечо Денев“, София

В ранното и студено утро на 24 ноем-
ври по традиция вече, група от 25 съюзни 
членове чакахме с нетърпение автобуса, 
с който щяхме да пътуваме на екскурзия 
по маршрут Хасково-Стрелча-Копривщи-
ца-Карлово-Баня-Хисаря-Старосел-Пло-
вдив-Хасково. Това пътуване стопли сър-
цата на цялата група, защото от години не 
бяхме провеждали двудневна екскурзия. 
Първата спирка беше в Копривщица, къ-
дето в Музея на хляба и традиционните 
храни се провеждаше „Ден на шопската 
спържа и суджук „Копривщица 2018”. 
Организатор на събитието беше фонда-
ция „Национален тръст за съхранение на 
културно-историческото наследство на 
България”. Слизайки от автобуса, бяхме 
посрещнати от хубава народна музика и 
мирис на скара. Гледката беше зашеме-
тяваща! Толкова суджук на едно място не 
бяхме виждали. Беше подредена стена 
с копривщенски суджуци, чашите бяха 
скрити, виното се пиеше от буркани. Ат-
ракцията беше големият юнашки тиган, 
където се приготвяше спръжката. Някои 
от нас опитаха да бъркат спръжката, на-
правихме снимки на този фон, похапнах-
ме суджук на скара, опитахме от виното 
и накрая потеглихме за следващия град, 
който бяхме запланували да посетим – 
Карлово. И по-точно - туристическият 
комплекс „Старинно Карлово”. Той се 
намираше в старата част на града и об-
хваща пет къщи-паметници на културата: 
къща „Белия двор”, „Патевата мааза” и 
Патевата къща, къща „Райно Попович” 
и центърът за занаяти и културни тра-
диции „Бухаловият хан”. Това бяха петте 
знакови за град Карлово сгради с висока 
историческа и естетическа стойност.

Отивайки към комплекса, минахме 
покрай паметника на Васил Левски, из-
дигнат на площада в Карлово. Гордост 
изпълни душата на всеки от нас. Пола-
гането на основния камък на паметника 
става на 15 май 1903 г. в присъствието 
на цар Фердинанд по проект на Марин 
Василев, който е изобразил Апостола на 
свободата в цял ръст с револвер в ръка, 
а до него ревящ лъв (народа). На пиедес-
тала на паметника са изписани имената 
на загиналите през страшните юлски и 
августовски дни на 1877 г. карловци, въз-
приели веруюто на Левски: „Нам свобода 
и човешки правдини трябват!”

След като се снимахме пред паметни-
ка, се отправихме към „Бухаловия хан”, в 
който различни ателиета са обособени в 
занаятчийски работилници. Тук могат да 
се видят тъкачество, плъстене на вълна, 
изработка на калоферска дантела, дърво-
резба и др. От любезните уредници раз-
брахме, че сградата е построена в среда-
та на 19 век и е едно от най-интересните и 
красиви здания в града. В хана някога се е 
събирал революционният комитет, осно-
ван от Васил Левски. Разгледахме стаите с 
различните занаяти и се озовахме в една 
голяма стая, обзаведена в национален 
стил. Разбрахме, че най-голямата атрак-
ция към къщата е кафето на пясък, което 
се прави на меден мангал и се поднася 
със сладко от рози, сладко от смокини 
или бяло сладко. Някои от нас опитаха 
и ракия от рози (невероятна е!). По този 
начин, в една автентична старинна ат-
мосфера в къщата, посетителите могат да 
вкусят ароматно кафе с удоволствие и ос-
тават силно впечатлени. По време на роз-
обера през месеците май и юни, в двора 

на къщата се представя демонстра-
ция на варене на сладко от рози.

Следващата къща, която посе-
тихме, беше Патевата къща. Тя е 
къщата на цветята и билките. В нея 
господар е карловската маслодай-
на роза. Тя ни отвежда в свят на 
красота, всеотдаен труд и любов 
към природата. Всяка от стаите в 
къщата има свое уникално посла-
ние. Тук могат да се научат инте-
ресни факти за лечебните билки 
и розопроизводството. В една от 
стаите се намира дестилерия за 
извличане на различни етерични 
масла. Атракция е и демонстра-
цията на приготвяне на домашни 
лечебни мехлеми. Има обособена 

работилничка, където могат да се изра-
ботят масажни масла с различни арома-
ти, да се дегустират билкова ракия, чай от 
рози, лавандула и мента. Има и специал-
на стая на царица Роза, където стоят ней-
ните рокля, трон и корона. Всеки може да 
бъде част от това вълшебство, да отнесе 
в дома си неповторимия вкус на балкан-
ския чай или билковата ракия. 

Част от комплекса „Старинно Карло-
во” е и къщата на Райно Попович -прочут 
учител и книжовник. Тук Васил Левски е 
изпял първите си църковни песнопения. 
При желание тук всеки може сам да изра-
боти уникално свидетелство на автентич-
на печатарска преса и да постави восъчен 
печат, да напише с гълъбово перо буква 
на кирилица или глаголица върху ръчно 
изработена хартия. И така ще отнесе със 
себе си частица от духовността на Кар-
лово. Много интересни неща видяхме и 
бяхме впечатлени от най-съвременните 
за онова време средства.

Не може с думи да се опише магията 
на старинните улички и къщи от възраж-
дането, напомнящи за безброй истории, 
за славно минало. И тъй като времето 
напредна много, а имахме още да по-
сетим и гр. Баня, за да видим Царския 
дворец, потеглихме на път. За голямо 
наше съжаление, той беше затворен и не 
работеше за неопределено време и ние 
продължихме за Хисаря, където щяхме 
да нощуваме. Не след дълго бяхме пред 
хотела, където ни посрещна любезна 
администраторка и набързо ни настани 
по стаите, които бяха неочаквано много 
топли и уютни. Поотпочинахме малко 
и групата се отправи към ресторанта на 

Опознай българската култура и традиции

С успех завърши последният курс по жестомимичен 
език, организиран от Съюза на глухите в България.

 На 15 декември миналата година официално бяха връ-
чени удостоверенията за преводачи на новите попълнения 
в тази така отговорна професия.

 Удостоверенията бяха връчени от г-жа Ружа Шуманова и 
г-жа Миряна Мошева.

Любомир Димитров

НОВОТО ПОПЪЛНЕНИЕ 
ПРЕВОДАЧИ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК

вечеря, която бяхме уговорили 
предварително. Не беше труд-
но да се разбере как се чувст-
ват присъстващите, защото не 
липсваше настроение, всички 
се веселиха от сърце и душа.

На следващия ден, вече бо-
дри, продължихме за Старосел, 
където първо посетихме Тра-
кийския култов комплекс. Гроб-
ницата под Четиньова могила 
край Старосел е най-голямата 
подобна структура в Тракия и 
региона, построена в средата 
на ІV в. пр. Хр. за тракийски вла-
детел, вероятно от семейството 
на Котис І. Това е най-големият 
царски комплекс с мавзолей, 
открит досега и е археологиче-
ска сензация със световна сла-
ва. Заедно с други гробници в 
околностите е част от могилен 
некропол, разположен в юж-
ните склонове на Средна гора. 
Открита е през 2000 г. от архе-
олога Георги Китов, която той 
нарича гробница-хероон. Има 
предположения,че там е погре-

бан Ситалк - един от най-могъ-
щите владетели на Одринското 
царство. Много е вълнуващо 
видяното! Всичко е автентично 
и наистина се пренасяш в 4-5 
в. пр. Хр. Уникално място! По-
глеждайки от преддверието на 
храма към долината, усещаш 
гордост,че си българин! 

Посетихме и винарския 
комплекс в Старосел, откъдето 
всеки си купи бутилка хубаво 
българско вино и се отправи-
хме към старинния град в Пло-
вдив. След двучасова разходка 
поехме към Хасково.

Приятните и емоционални 
преживявания оживиха и обо-
дриха участниците, които запа-
зиха в сърцата си незабравими 
спомени от всичко видяно и 
преживяно през тези два дни. 
Всички се прибрахме по домо-
вете си наситени с история и 
защо не мъдрост, оставена ни 
от тези преди нас.

Дора Христозова, 
координатор РО-Хасково



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА4 16 януари 2019ПРАЗНИЦИ В СГБ

В Пловдив

Празнични вълнения
В края на годината човек си 

прави равносметка и поставя 
ориентирите за следващата, 
чертаят се планове за нови 
приключения и дестинации. За 
мнозина това време на плано-
ве и вълнения носи щастливия 
гъдел за връщане по родни 
места и среща с мили и люби-
ми хора. Време за много пре-
гръдки и сълзи на щастие. За 
нас, членовете на районната 
организация на глухите в Пло-
вдив, това е време на срещи с 
приятели и богати, тежки тра-
пези.

И тази година те традицион-
но се събраха, за да отбележат 
идващите коледни и нового-
дишни празници. Над сто чове-
ка се веселиха и забавляваха в 
ресторант „Даяна” и ресторант 
„Тромпета”. Както винаги и 
тази година купоните бяха два. 
Не защото организацията ни се 
цепи, а защото ние тук имаме 
традиция да изказваме уваже-
ние както на тези, които са на 
преклонна възраст и късните 
часове са препятствие за тях, 
така и на тези, за които ранни-
те обедни часове са неудобни. 

РО-Пловдив изказва сърдечните си благодарности на организаторите на двете меро-
приятия: Мария Косева, Вилдана Демерджиева, Недялка Делиева, Нели Саркизова, 
Франц Станев, Никола Костовски. 

И двата екипа се постараха и направиха събитията запомнящи се. Момичетата Ма-
рия и Вилдана тази година бяха решили да направят по-големи подаръци и в тяхната 
томбола тръпката за успех беше по-голяма, докато при другите всеки присъстващ си 
тръгна с малък дар от дядо Коледа. Да, и на двата купона белокосият и белобрад ста-
рец дойде и покачи градусите на забавата. Желаещите да се снимат с него за спомен 
нямаха чет, а шегите и наздравиците се редуваха в ритмичен ред, като коледна песен. 
Новото ръководство уважи и двете празненства - така тези, които не познаваха новоиз-
браната председателка на РО, се запознаха с нея. Един през друг хората изказваха своя-
та подкрепа, желание за сплотен колектив и отправяха пожелания за успех и напредък. 
И на двете места празнуването продължи порядъчно дълго, като на сбогуване всички си 
пожелаха весело посрещане на коледните и новогодишни празници със семействата, 
много сполука и успех във всичко. 

В териториалните организации членовете също традиционно проведоха своите 
коледно-новогодишни събирания – къде по-скромно, къде по-пищно, но във всички 
случаи много весело и забавно. В Доспат, Карлово, Панагюрище, Златоград, Смолян, 
Пазарджик, Асеновград, Ракитово хората се събраха, хем да се запознаят с новите си 
ръководни кадри, хем да си пожелаят нови успехи и приключения пред следващата 
година. Всички задружно изпратиха една дълга и успешна година и си пожелаха още 
по-успешна и щастлива нова година.

Ръководството на районната организация на глухите в Пловдив пожелава весела Ко-
леда и щастлива нова година на всичките си съюзни членове! Нека бъдем все така не 
само най-голямата териториално и като членски състав организация, но и най-спло-
тена, дейна и развиваща се организация! Предстои ни една вълнуваща нова година и 
нека имаме сили и смелост да я извървим заедно!

Щастливи празници на всички!
Тилка Кайрякова, председател на РО на глухите в Пловдив

Щастлива Коледа в СУУУС
„Проф. д-р Стоян Белинов” в Пловдив

Дядо Коледа традиционно зарадва децата в училището с подаръци, но най-интерес-
ните от тях останаха в кабинета „ТЕСИ”, между които: лаптоп и таблети, камера, фотоа-
парат и мултимедия.

Ученици, родители и учители отпразнуваха Коледа с нови надежди и по-големи оч-
аквания.  В училището стартира нов международен проект – TESI, в основата на който 
са съвремен ните технологии. Основен приоритет на проекта са деца и младежи с ув-
реден слух, с проблеми от аутистичния спектър, синдром на Даун и други заболявания, 
всички, които изпитват езиков дефицит и комуникативни трудности. С помощта на пре-
подаватели, социални работници и родители – всеки един участник в проекта ще бъде 
персонално обучен да използва таблет и специално разработен софтуер. Ще се научи 
по-добре да изразява себе си, да комуникира, да се справя с предизвикателствата на 
ежедневието, да споделя своите въпроси, свързани със социалното приобщаване, да 
получава информацията, от която най-много се нуждае. 

В тази благородна кауза, в основата на която стои амбициозен екип от ПУ „Паисий 
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Хилендарски”, участват още партньорски организации от България, Хърватска, Румъния, 
Полша и Испания. 

Ние, участниците от СУ за УУС „Проф. д-р Стоян Белинов” си пожелаваме успех и с 
надежда очакваме новата 2019 година! 

Здраве, мир и благоденствие за всички! 
За вас предаде от Пловдив: Светлана Куденко

В Пазарджик

Празник за Коледа и новата година

 На 16.12.2018 г. ние, членовете от терито-
риалната организация на глухите в Пазарджик 
отпразнувахме Коледа и изпращането на ста-
рата година. 

На тържеството присъстваха  г-жа Тилка Каирякова, председател на РО-Пловдив, ръ-
ководството от РО-Пловдив и г-жа Мила Личева  от община Пазарджик.

Г-н Румен Велков, председател на ТО-Пазарджик, поздрави с „Добре дошли!” при-
състващите и им пожела здраве, късмет и успех в живота, весело прекарване на праз-
ника, да сме винаги заедно и организацията  да бъде единна в и празници, и в делници.

Дядо Коледа и Снежанка раздадоха  подаръци  на присъстващите.
Масите бяха отрупани с ястия, баница, кекс, безалкохолно – от всичко, което чле-

новете бяхме донесли за празненството. Накрая тропнахме хоро и се разкършихме с 
модерни танци. 

Всички се разотидохме весели и доволни. 
Дано по-често имаме  такива  приятни сбирки и участващите да се увеличават, клу-

бът да има активен живот!
Румен Велков, председател на ТО-Пазарджик

В Търговище

Празнувахме с приятели

Коледа и Нова година са едни от най-светлите семейни празници - празници на до-
бротата, на мира и радостта, на мечтите, желанията и надеждата.

На 15.12.2018 г. членовете на териториалната организация на глухите в Търговище 
ги отпразнуваха в механа „Чевермето”. На празненството присъстваха и много техни 
приятели от Шумен, Добрич, Варна и Сливен, които бяха поздравени с топли пожела-
ния от Христо Христов, председател на ТО, като им пожела да са живи, здрави, весели 
и щастливи, да имат уважение и толерантност един към друг, и занапред да се срещат 
по-често, и да се насърчават едни други.

Настроението беше на ниво, съпроводено с много танци, веселие и сладки приказки 
до късни часове. Вечерта премина с много забавни игри, смях и радост в сърцата. 

Пожелаваме от сърце на всички наши приятели и познати от СГБ здраве, обич в се-
мействата, успехи и сбъдване на всичките им мечти!

Да ни е честита новата 2019 година!
Диана Савова, секретар ТО-Търговище  

В Хасково

На Коледа отново с приятели
Коледа е един от най-светлите и ча-

кани празници - празник на добротата, 
на радостта, на мечтите и желанията, на 
надеждата за едно по-добро начало… 
По този повод решихме отново да се съ-
берем заедно за последно през отива-
щата си година с приятелите от съюза на 
инвалидите. Тази година празнуващите 
от РО на глухите бяха по-малко от други 
години, защото коледно-новогодишни-
те празници бяха отбелязани в две про-
яви - на 15 декември от 12.30 ч. заедно с 
приятелите от съюза на инвалидите и на 
21 декември от 19 ч. в ресторант.
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КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА В НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Залата в стола на областния съвет беше пълна с хора от двата съюза. Всеки беше до-

шъл с огромното желание да бъде в приятната компания на приятели. Празникът започ-
на с приветствия от ръководствата на двата съюза за „Добре дошли!” и благопожелания 
за здрава, щастлива, спорна нова година. В задушевната атмосфера настроението на 
всички беше приповдигнато и с висок градус, поддържано с хубава музика от специал-
но ангажиран за случая диджей. Членовете на РО на глухите бяха подготвили коледна 
викторина с награди, забавни игри и традиционна томбола. Беше весело и забавно.

С много смях и танци неусетно премина денят с нашите добри приятели, чак не ни 
се искаше да си тръгваме. На раздяла си пожелахме да са повече щастливите ни срещи; 
с радост в сърцата и с надежда в душите за по-добри дни да пристъпим в новата 2019 
година.

Скъпи приятели,
членовете на РО на глухите в Хасково ви поздравяваме за новата година! От сърце ви 

пожелаваме да сте здрави, уважавани и обичани! Нека новата 2019 година ви донесе 
много радост и успехи! Нека бъдещето ни е изпълнено с мир, любов и щастие!

Късметът да съпровожда вашите дела и усмивките да бъдат винаги около вас!
От името на всички членове на районната организация на глухите в Хасково

Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

В Ямбол

Изпратихме подобаващо старата година
В навечерието на коледните и 

новогодишните празници съюзните 
членове на градската организация 
на глухите в Ямбол и на ТО на глу-
хите в Сливен бяха заедно с прия-
телите си по съдба в любимите им 
ресторанти, където решиха да от-
празнуват идването на новата 2019 
година. 

Посрещнати с много любов и 
внимание, всички се веселиха до 
късно, като се радваха на изнена-
дите от томболите и танцуваха не-
уморно. Забравили ежедневните 
проблеми, болестите, грижите и тежките трудови делници, те си пожелаваха крепко 
здраве, спокойни и мирни дни през идната година. А младежите от Сливен продължиха 
танците и веселието в дискотека до ранни зори, като на 25 декември заедно с младежи 
от Ямбол отпразнуваха раждането на младенеца Исус Христос.

Нека да е честита, мирна и благословена  2019  година, скъпи  приятели!
Живка Димова, координатор РО-Ямбол

Във Варна

Празничен концерт

На 28.12.2018г., в дома на РО на СГБ Варна се състоя празничен концерт съвместно 
с танцьорите от младежки танцов състав „Фолклорен извор” към народното читалище 
„Св. Св. Кирил и Методий 1927 г.” от село Тополи, танцовият състав към РО-Варна с хо-
реограф Росен Драганчев и гръцкият танцов състав към „Атлетическа асоциация на хора 
с увреждания Филипос” в Солун.

Безкрайно съм благодарна за поканата да стана част от тази невероятна вечер и за 
пореден път да се уверя, че хората с увреждания са изключително добри, сърцати и чо-
вечни! Изкуството е начин да изразиш душата си, а за това не ти е нужно нищо повече 
от богат вътрешен свят!

Габриела Кирова, Мис „България-2016”

Новогодишни празненства в РО, ТО и АРДУС
В самия край на старата, вече заминала си 

година, в социалната мрежа Фейсбук започна-
ха да никнат като гъбки снимки с хора, чиито 
лъчезарни усмивки и вдигнати за наздравица 
чаши радваха очите. Сякаш напук на всичко 
преживяно, свързано с грижи, проблеми, труд-
ности и тревоги (а те не бяха никак малко през 
2018-а) хората с увреден слух, техните прияте-
ли и съмишленици изпратиха със смях, шеги, 
песни, танци и хорà старата година и вдигнаха 
наздравици за новата – да е здрава, благодат-
на, мирна, успешна и по-добра от изминалата. 

 Членовете на РО в Ямбол, Бургас и Добрич 
(навярно и в другите съюзни поделения в стра-
ната), не само, че хапнаха и пийнаха добре, но 
и се веселиха от сърце. Доказателство за това са 
снимките, които са публикували. Добричлии оба-
че заслужават специални поздравления, заради 
чудесната идея да спазят традицията – на всеки, 
дошъл на празненството, да дарят парченце от 
новогодишната баница с късметче в него! 

За празненството на ТО в Петрич пък имаше гости, дошли от близо и далеч – от Со-
фия, Дупница, Сандански… И, нещо много интересно като преживяване имаха петри-
чани, които редовно за Коледа си правят събиране с хапване и пийване, с вкусна питка 
с паричка, разни сладки и вкуснотийки – синът на една от членките на ТО, Катерина 
Гоцкова, който от дълги години живее и работи в САЩ, е изпратил 100 лева, за да се 
почерпят специално за здравето на майка му. Останали не само доволни хората, но и 
дълго коментирали постъпката на щедрия дарител… Защото майката е една и дори и 
през девет океана, тя си остава единствената, дала живот на рожбите си и като такава 
трябва да се почита, уважава и обича…

От Пловдив, Хасково и Ямбол са изпратили специални поздрави до всички съюзни 
членове с кратки разкази, придружени със снимки, за техните празненства – нещо, за 
което екипът на вестник „Тишина” е много благодарен! Искрено се надяваме, че при-
мерът им ще е заразителен и все повече хора ще споделят с нас и с останалите братя и 
сестри по съдба своите делници, празници и всичко, което ги е развълнувало!

А варненци пък осъществиха една прекрасна инициатива – коледно-новогодишен 
концерт! Поздравени от председателя си Диян Демиров и ръководството на РО, те с 
наслада изгледаха изпълненията както на самодейците към РО-Варна, така и на остана-
лите изпълнители. И нека не само те – а и ние, които сме от другите районни и терито-
риални организации, скоро да имаме възможност да ги видим на живо и да покажем и 
представим таланта на невероятните артисти на поредния фестивал!

Асоциацията на родителите на децата с увреден слух (АРДУС) традиционно проведе 
своите празненства в присъствието на дядо Коледа, Снежанка, деца и родители, техни при-
ятели и гости в хотел „Централ” (в столицата), Пловдив, Варна и др. Специално поканени на 
празненството във Варна бяха специалистите, които живеят с вълненията на децата с увре-
ден слух. Имаше сълзи от радост и умиление, много, много усмивки и смях. И навсякъде от 
всички най-много на тези празненства се радваха децата – не само на специално подготве-
ните от АРДУС подаръци; но и на забавните игри, танците, песните и хората…

Петра ГанчеваБургас

Добрич

Петрич

АРДУС
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Глухите панамци често се чувстват 
потиснати и дискриминирани. В стра-
ната има действащи закони за хората с 
увреждания, но те са така направени, 
че не подпомагат особено общността 
на глухите. Отделен  въпрос е, че много 
от глухите панамци не са наясно с въз-
можностите, които им липсват, поради 
липсата на комуникация и познаване на 
случващото се в заобикалящия ги слу-
хов свят.

Нужда от преводачи, 
образование и работа

Най-големите потребности на глухите 
хора в Панама са нуждата от публикации 
на панамския жестов език и достъпът до 
по-добро образование. Остра е необхо-
димостта и от информирането, обучава-
нето и образоването на родителите на 
глухи деца как да помагат на децата си.

Повечето от глухите хора в страната 
искат да имат възможност да се обра-
зоват, за да бъдат независими. Реално 
обаче, по-голямата част от глухите уче-
ници и студенти са интегрирани заедно 
с чуващите им връстници и много малко 
могат да получават подкрепа и  помощ 
от преводач. И тъй като са убедени, 
че ясната комуникация ще им осигури 
достъп до по-добър живот, искат в учи-
лищата обучението да се провежда на 
техния жестов език или да има учители, 
които да преподават на него. Същест-
вува и голяма нужда от преводачи в 
държавните институции и учреждения, 
съдилища, болници и др. В момента в 
Панама трудно се намират преводачи 
и много малко от тях са достъпни. Това 
е и основната причина да не могат да 
си намерят работа, освен ако не са гра-
мотни и могат да гласуват. Най-често 
работят в заводи, където не се изисква 
комуникация. 

Глухите хора се социализират най-ве-
че в почивните дни, в местните големи 
магазини и централните паркове, като 
повечето от тях живеят в Панама сити и 
Давид. Има сравнително голямо взаи-
модействие между глухите от Панама с 
тези в Коста Рика и САЩ, поради факта, 
че панамският език на знаците е свър-
зан с костариканския и американския 
жестов език. Интересен факт е, че общ-
ността на глухите в провинция Чирико 
смята, че в културно и езиково отноше-
ние се различават от останалата глуха 
общност в Панама.

В Панама, според първото национал-
но проучване за хората с увреждания, 
проведено през 2006 г., около 78 000 
души имат проблеми със слуха. А според 
Асоциацията на глухите в Панама (ANSPA) 
днес реалната цифра е близо 100 хиляди 
панамци с увреден слух или напълно глу-
хи. Данните на ANSPA показват също, че 

едва 9 хиляди използват езика на знаци-
те като техен първи език.

Ноел Даниел, координатор на сте-
пента по превод и интерпретация в па-
намския жестов език, потвърждава, че 
малко хора са квалифицирани да пре-
подават, като обяснява, че в Панама 
има около 250 устни преводачи, които 
са действащи. От тях 50 са преминали 
курс на обучение за преводачи, а други 
20 преводачи понастоящем преминават 
през университетско обучение. Даниел 
отбелязва, че обучението на преводачи 
е започнало за първи път през 2015 г. с 

две групи от 50 души. Днес обаче има 
само една група от 13 души, а другата 
от 7, която, ако се поддържа, ще завър-
ши през 2020 г. Големият недостатък 
е, че има малко хора, които проявяват 
интерес към изучаването на този език. 
Според Даниел това е така, защото на-
селението не знае за съществуването 
му. Обучението на преводачи на жестов 
език трае четири години и струва 157 $  
на семестър. Учебните часове се водят 
от чуждестранни учители, тъй като на 
местно ниво няма персонал.

Университетът в Панама сити планира 
да открие два нови курса през 2019 г. Но 
трябва да има поне 25 желаещи, за да ги 
осъществят, а досега едва 10 са проявили 
интерес.

Бариерите
Кастрелон, която е майка на сляпоглу-

хо момиченце, посочва, че съществуват 
редица бариери, които им е трудно да 
преодолеят. Те варират от липсата на 
учители с всеобхватно образование в 
приобщаващото образование към об-
щество, което се противопоставя на при-
общаването; а също и че за лице, което 
живее с тоакова или с друго увреждане, 
няма минимални условия, които да им 
позволят да достигнат пълния си потен-
циал като хора. Тя допълва, че глухите 
имат много проблеми на социално ниво, 
лоша или почти никаква комуникация и 
са лишени от признаването на техните 
права във всички аспекти през целия им 
живот.

Глухотата и 
превенцията й

Алба Кинтана, президент на ANSPA, 
обяснява, че в много случаи увреждане-
то е роден или продукт на всяко заболя-
ване, претърпени по време на ранните 
години от живота, шумовото замърся-
ване и условията на живот, които могат 
да предизвикат частична или пълна глу-
хота. Тя посочва, че има три степени на 
глухота: дълбока, която засяга кохлеята; 
средна – която уврежда средното ухо и 
тежка, която уврежда слуховите нерви. 
И тъй като в един от докладите на Све-
товната здравна организация (СЗО)  е 
отбелязано, че 50% от загубата на слуха 
може да бъде предотвратена, Кинтана 
препоръчва да се правят отоневроло-
гични тестове на новородените през 
първите 30 дни от живота, за да се от-
крие навреме проблемът със слуха и да 
се осигури подходяща грижа. Тя също 
така предлага хората да не се излагат 
на шум над 60 децибела, тъй като спе-
циалистите смятат, че шумът от над 85 
децибела за период от три часа може 
да предизвика глухота. Използването 
на съвременни устройства, като айпа-
ди, слушалки на MP3-ки, редовното 
посещаване на нощни клубове и други 
места, където шумът надвишава  допус-
тимите нива, също допринасят за пови-
шаването на риска от загуба на слуха 
частично или окончателно. 

Срещите на Бариш в 
Панама

В своите видеорепортажи за глухите 
хора в Панама Джоел Бариш, виден глух 
пътешественик, познат в цял свят, раз-
казва за срещите си в различните градо-
ве на страната с различни талантливи и 
способни глухи панамци. 

Продължава на стр. 7

Как живеят глухи
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Европейският икономически и социа-
лен 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 дис-
криминация в обществото на ЕС въз осно-
ва 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 ней-
ния член 6, който се отнася до жените с 
увреждания. Той също така призова да се 
използват средствата на ЕС за подпомага-
не на държавите членки при насърчаване-
то на достъпността и недискриминацията 
по отношение на жените и момичетата с 
увреждания.

В приетото становище ЕИСК заявява, че 
ЕС и държавите членки не разполагат със 
стабилна правна рамка за защита и утвър-
ждаване на правата на човека на жените и 
момичетата с увреждания. Освен това, те 
не отчитат уврежданията в своите полити-
ки в областта на равенството между поло-
вете и също така в стратегиите за хората 
с увреждания не са включени свързани 
с пола аспекти, което е в противоречие с 
действащото законодателство във връз-
ка с хората с увреждания. Той призова за 
подобряване на достъпа до здравеопаз-
ването 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 мамограф-
ските апарати и леглата за гинекологични 
прегледи) често са физически недостъпни 

за тях, което означава, че те са изключени 
от превантивни здрави мерки като скри-
нинг за рак на гърдата. Въпреки че пред-
ставляват 16 % от всички жени в Европа, 
което възлиза на 40 милиона жени, тази 
група е сред най най-уязвимите и марги-
нализираните в европейското общество.

„Жените с увреждания се нуждаят от 
специална подкрепа, но въпреки това в 
никоя от стратегиите на ЕС не се слага под-
ходящ акцент върху тях. Все едно тези хора 
не съществуват, сякаш са по-малко ценни 
в сравнение с останалата част на населе-
нието”, заяви пред пленарната зала Гунта 
Анча, докладчик по становището. „Много 
от лицата, отговорни за вземането на ре-
шения, 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 ув-
реждания”, твърди г-жа Анча. 

Често те са изключени от приобщаващо 
образование и обучение, а равнището им 
на заетост е ниско. Те не заемат ръковод-
ни 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 особе-
но внимание на сексуалните и репроду-
ктивните права, от които в много случаи 
жените с увреждания са лишени поради 
несправедливи стереотипи и предразсъ-
дъци както в общността, така и в семейна-
та 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 предраз-
съдъците, те са напълно пренебрегнати 
от медиите, които в най-добрия случай 
ги „разглеждат от асексуална медицинска 
гледна точка” и пренебрегват техните спо-
собности и приноса им към обкръжаваща-
та среда.”

ЕИСК предложи ЕС и държавите член-
ки да започнат кампания за повишаване 
на осведомеността относно законодател-
ството, свързано с хората с увреждания, 
което би трябвало да повиши видимостта 
на жените с увреждания и да подпомог-
не борбата с предразсъдъците срещу тях. 
По време на дебата относно становището 
на ЕИСК беше посочено, че жените с ув-
реждания би трябвало да вземат активно 
участие в европейските избори не само 
в качеството на гласоподаватели, но и на 
кандидати. 

 (Европейският икономически и со-
циален комитет (ЕИСК), със седалище в 
Брюксел, е консултативен орган на ЕС, 
в който влизат представители на ор-
ганизации на работниците и работо-
дателите 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

Европа да положи повече усилия за 
закрила на жените с увреждания

те хора в Панама
От стр. 6

Един от тях е глухият резбар Видал Сян-
тяго, направил много дървени шкафове, 
мебели, рамки, врати от цели дървета, не 
от парчета дърво. Въпреки факта, че Сан-
тяго не е завършил образованието си, той 
започва своята дейност преди три години, 
след десетгодишно обучение. Започва с 
няколко купени длета, с които прави дър-
ворезби и постепенно увеличава работа-
та си до степен, че придобива собствено 
ателие със съвременни инструменти. 
Скромен и срамежлив мъж, Сантяго се е 
посветил изцяло на направата на новите 
дърворезбени рамки за местната църква, 
като се надява някой ден да отвори собст-
вен магазин, където да продава творбите 
си. работи усилено за новия си рисков ус-
пее, той се надява да има своя голям ма-
газин един ден скоро.

С помощта на преводачката Ирис Джо-
ел се запознава и с Алън, който рисува 
ветрила. Изображенията на тези ветри-
ла са истински шедьоври на изкуството, 
реално отразяващи красотата на приро-
дата в Панама и живота на хората в нея. 

След Алън с Ирис посещават IPHE – 
фабрика, в която се шият националните 
знамена и в която работят много глу-
хи. Процент от печалбите, получени от 
продажбата на националните знамена 

се събира в специален пенсионен фонд 
за възрастните глухи работници от фа-
бриката.

С Ирис посещават и ателие, в която 
се изработват специални кухи фигури, 
наречени „пинята”, които се пълнят с 
бонбони и разни вкусни лакомства за 
деца. Те се закачват на високо и децата 
удрят пинята с пръчка, докато я разкъсат 
и върху главите им не се изсипе дъжд от 
бонбони. Победителят в играта е този, 
който е събрал най-много от лакомства-
та. В ателието един глухите работници е 
там от 28 години, работи заедно с други 
слухово увредени майстори на пинята, 
които са едни от най-квалифицираните в 
тази професия. 

Срещата, впечатлила най-силно Джо-
ел, с Диего Ломбана, първият глух асис-
тент на панамски сенатор. Ломбана е 
само на 23 години, но говори испански, 
френски, английски и жестов панам-
ски език. Благодарение на познанията 
си, на връзките в политическите среди, 
Ломбана успешно работи в предоставя-
не на пълноценна информация на пра-
вителството за проблемите и нуждите 
на глухите хора в страната. Това е голям 
напредък за латинската култура в тази 
страна, назначаването на глух за асис-
тент в Сената.

Превод Петра Ганчева

Снимки Фейсбук страници
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Отговор от бр. 22/2018 г.

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. Единица за измерване на електрическо съпротивление. 3. Съветска филмова актриса (1902-1975). 
7. Вид жълтеникава глина. 9. Подутина по тялото. 12. Продължително автомобилно състезание. 13. Механично ув-
реждане на кожата и тъканите. 14. Огърлица. 15. Собственото име на френски карикатурист литограф, скулптор 
и живописец (1808-1938). 17. Департамент във Франция. 18. Инициалите на наш живописец, народен художник 
(1879-1948). 19. Стихотворение от Адам Мицкевич. 20. Град във Франция. 21. Река в Централна Европа, приток на 
Дунав. 22. Марка чешки мотоциклети. 23. Жилещо ципокрило насекомо. 24. Музикална нота. 26. Част от дреха. 28. 
Марка руски самолети. 29. Инициалите на наш лекар, един от основателите на  Софийския медицински факултет 
(1875-1938). 30. Покой, спокойствие, тишина. 31. Растение от сем. житни. 33. Горната част на капител. 35. Извънград-
ски къщи за летуване. 36. Повест от Иван Вазов. 37. Марка руски автомобили. 38. Писмено нареждане от вносител 
на пари до съответната банка да плати на трето лице. 39. Прочута трагедия от Шекспир. 42. Растение с тънко зелено 
стебло. 44. Строителен материал. 45. Яма, трап. 46. Стихотворение от Пеньо Пенев.
ОТВЕСНО: 1. Спортно равенство. 2. Единица мярка за електропроводимост. 3. Двете имена на наш писател (1904-
1977) - „Бялата пътека”. 4. Латвийски кинорежисьор, нар. артист, „Последната нощ”. 5. Руски писател, род. 1926 г. 
– „Бяг в нощта”. 6. Деец на рев. младежко движение (1921-1944). 7. Основна обработка на почвата. 8. Титла на пра-
български владетели до средата на ІХ в. 10. Известен в миналото японски гимнастик. 11. Марка крем за бръснене. 
14. Деец на рев. раб. движение  в България (1886-1925). 16. Възклицание на Архимед. 21. Река в Иркутска област 
на РСФСР. 25. Река във Франция, приток на Сена. 27. Уведомително писмо за изпратена стока, полица, или сума. 30. 
Фабричен знак на стока. 32. Отбрана част от едно общество. 34. Представител на буржоазната икономическа мисъл, 
заемал ръководни служби в Министерството на финансите (1859-1934). 40. Музикална нота. 41. Напречна галерия в 
мина, обикновено клон от друга галерия или шахта. 42. Число. 43. Град в Италия, близо до Милано.

Съставил: Иван Манчев

КРЪСТОСЛОВИЦА

СПЕКТЪР

И през тази година Съюзът на глухите в България ще 
представи най- добри условия за прекрасен летен отдих 
на своите членове.

През 2019 година почивните бази на  СГБ - хотел „Тиши-
на” в Приморско, хотел „Старозагорски минерални бани” 
край Стара Загора, хотел „Студенец” до гр. Пловдив и 
туристическа база „Албатрос”, близо до местността „Га-
лата” край Варна, са реновирани, предлагат отлични ус-
ловия за почивка и отдих, а така също предлагат и храна.

Крайният срок за подаване на заявки е 25 април 2019 
година. След този срок няма да се приемат заявки. Това 
се прави с цел управителите на хотели да осигурят други 
клиенти за запълване на базите. Заявки могат да се пода-
ват предварително, без да се чака крайния срок. Предим-
ството на предварителната заявка е това, че най-пред-
почитаните смени може да са запълнени, ако подадете 
заявката в последния момент.

За резервации могат да кандидатстват само членове 
на СГБ, платили членски внос за 2019 година. Картите се 
заверяват от районните организации. Заплащането ще 
става на рецепцията при настаняването. Новото през тази 
година за хотел „Тишина” в Приморско е, че всеки кан-
дидат трябва да посочи дали желае да се храни и по кой 
пакет желае да се храни – на блок маса, или ол инклузив. 
За тези, които не подадат заявка за храна, такава няма да 
бъде осигурена. Това се прави по искане на управителя 
на базата.

И през тази година се организират две извънредни 
смени в хотел „Тишина” през месеците юни и септември  
– по 5 лева за нощувка (плюс 1 лев курортен фонд).

Възползвайте се от тези възможности да отдъхнете
на море, на планина, или до минерални бани.

ЦЕНИ В ХОТЕЛИТЕ НА СГБ ЗА СЕЗОН 2019 г.:

Извън-
редна 
смяна

Не акти-
вен сезон

Активен 
сезон

Цена за легло 
в двойна стая в 
хотел „Тишина” в 
Приморско

6 лв. 12 лв. 13 лв.

Цена за легло в 
двойна стая в хотел 
„СЗМБ”, „Студенец” 
и „Албатрос”

-------- 9 лв. 10 лв.

Цена за апартамент 
в хотел „Тишина” в 
Приморско

24 лв. 47 лв. 52 лв.

- За деца до 2 годишна възраст – безплатно, не ползват
легло.

- За деца от 2 до 12 годишна възраст – в Хотел „Тишина”
в Приморско –10 лв. с включен курортен фонд (кф).  За 
другите три хотела – 7 лв.

- За организационни мероприятия – за нощувка в хо-
тел „Тишина” 14 лв. с вкл. кф. За другите бази - 12 лв.

- За храна пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) – 17
лв. в хотел „Тишина” на блок маса.

- За храна -  пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) –
16 лв. в хотел „СЗМБ”, „Студенец” и „Албатрос“.

- Храна в хотел „Тишина” в Приморско на база ОЛ ИН
КЛУЗИВ  – 25 лв.

- Храната се заплаща в хотела след направена заявка
за различния тип хранене.

- Курортният фонд за хотел „Тишина” в Приморско е 
включен в цената.

- За другите три хотелски бази се заплаща курортен 
фонд допълнително при настаняване. Той е различен за 
всяка община.

Резервации се приемат единствено в районните орга-
низации на глухите.

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ ПРЕЗ 2019 г.:

1-ва смяна извънредна 11.06 - 20 .06
2-ра смяна неактивен сезон 21.06 - 30 .06
3-та смяна

активен сезон

01 .07 - 10.07
4-та смяна 11.07 - 20:07
5-та смяна 21.07 - 30.07
6-та смяна 31.07 - 09.08
7-ма смяна 10.08 - 19.08
8-ма смяна 20.08 - 29.08
9-та смяна неактивен сезон 30.08 - 08.09
10-та смяна извънредна 09.09 - 18.09

Забележка: 
Първата дата е датата на настаняване в хотела.
Втората дата е датата на последната нощувка.
Настаняването е след 12.00 ч. на първата дата.
Освобождаването става до 10.00 ч. след последната но-
щувка

Лято - 2019 вече ни очаква

На нюанса „жив корал” заложи ин-
ститутът „Пантон” за цвят на 2019 годи-
на. Компанията „Пантон” създава бои за 
модната и козметична индустрия, строи-
телството, текстилната промишленост и 
други сектори. Известна е с едноимен-
ната система за съответствие на цвето-
вете. Изборът на дизайнерите е вдъхно-
вен от застрашените коралови рифове и 
световните политически кризи. Нюансът 
е с оранжева основа и златисти полуто-
нове, топъл и жизнеутвърждаващ. Цве-
тът е използван вече за новите айфони и 
в колекцията на Марк Джейкъбс. Цветът 
на живия корал с нюанси на златистото, 
носи успех и късмет. Във всяка колекция 
през годината има доста рокли в цвят 
корал – свеж и много зареждащ с енер-
гия. Цветът се съчетава добре в различ-
ни комбинации от по-светло и по-тъмно. 

Черното също върви в комбинация с 
корала, но в стрийт модата. За разлика 
от ултравиолетовия цвят , който беше ак-
туален миналата година, сега на преден 
план излизат цветове, които да зареждат 
позитивно.

Освен цвета на живия корал, кой-
то налага „Пантон”, модерни са също и 
цветът на тъмния корал, наречен фиес-
та; оранжевото, тревистозеленото, жъл-
тото, бонбоненорозовото и небесноси-
ньото. Тази година ще видим една много 
богата гама от свежи цветове, но и от ис-
тинското черно, на което залагат много 
дизайнери и фешън блогъри. Неоновите 
цветове също ще бъдат на почит.

Текста подготви Петра Ганчева, по 
материали от онлайн 

сайтове за мода

Модният стил на 2019: цвят на жив корал


