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В ОЧАКВАНЕ НА

ЕЛЕКТРОННАТА
ЗДРАВНА СИСТЕМА

След проведената спешна
среща при премиера Бойко Борисов с част от протестиращите
майки, в която участваха министрите на здравеопазването Кирил
Ананиев, на вътрешните работи
Младен Маринов и социалният
Бисер Петков, бе оповестено, че
правителството няма да спира
с опитите да спре измамите с
ТЕЛК решенията. Здравното министерство ще предложи пакет
от мерки за реформа, а стъпка
към затягането на контрола ще е

Кирил Ананиев

Пловдив 2019 –
култура или не

Както знаете, много се писа
и изговори за кандидатурата
на град Пловдив за Европейска
столица на културата за 2019
година, за подготовката на града за това мероприятие и за
последвалото откриване, което
беше на 12 януари тази година.
И хубаво, и лошо. Отвсякъде
привърженици, отвсякъде противници на откриващия се спектакъл и баснословните харчове
за това…
Аз съм човек с увреждане,
не по своя воля, и като такава се
нуждая от някои помощни средства, за да бъда пълноправен
участник в цялото това приповдигнато емоционално изживяване, като жестов превод на събитието. Само че нито на живо на
самото откриване, нито по канал
1 на Българската национална
телевизия, която предаваше директно, имаше нещо подобно.
Интересно! Ние, нечуващите

хора, не сме ли граждани на този
град, на тази държава и културата нас засяга ли ни или не (както в индивидуален и личностен,
така и в обществен и публичен
план)? Грозно! Много грозно!
Особено, като знаеш, че все пак
е направен опит да се предложи
на организаторите да се помисли за жестов превод по време
на откриването и отговорът е, че
средствата са твърде нищожни
и недостатъчни, за да се отдели
заплащане поне за един човек
– жестов преводач. А уж мотото
на европейската ни столица е:
Заедно!
Тези редове уважаеми
читатели ще прочетете още
веднъж - на стр. 3,
в публикация на
Тилка Кайрякова.
Пишете ни, ако и вие
имате да споделите нещо по
темата.

електронната здравна система.
„Има открити нарушения при
издаването на решения за трайно намалена работоспособност.
В момента анализираме порочните практики и на 4 февруари,
когато ще представим анализа си
за действието на наредбата, ще
оповестим и набелязаните мерки за преустановяване на злоупотребите”, заяви след срещата
Ананиев. И обясни, че ако е необходимо, ще се търсят генерални промени в системата на меди-

цинската експертиза. А министър
Петков отчете, че информационната система на Агенцията за хората с увреждания ще заработи
от 7 февруари.
В хода на тези събития се случи нещо много интересно което
потвърждава, че в цялата тази
електронизация нищо не е наред.
Здравният министър отказа
да отговори по същество на питането на Виолета Желева, депутат от БСП, за броя на хората

с увреждания, чието финансово
подпомагане вече е спряно или е
намалено в резултат от промените в Наредбата за медицинската
експертиза, влезли в сила от август 2018 г., като се аргументира
с това, че в новата електронна
здравна система липсва база
данни за тези хора.
Истина ли е, и какво да
очакваме?
Четете на стр. 2

Високите технологии в помощ
на учениците с увреден слух

* На 22 януари тази година в СУ за ученици с
увреден слух „Проф. Дечо Денев” се състоя изключително актуална среща, свързана с прилагането
на високите технологии при обучението на деца с
проблеми в развитието.
* Гост беше д-р Марта Бърнс, американски експерт по невронауки и речеви патологии, заедно с
представители на Сдружение за деца с проблеми в
развитието „Бонитас”.
* В залата присъстваха ученици, които ще се
обучават по новата компютърна програма за развитие FFW, както и преподавателите и възпитателите, които ще бъдат до тях по време на целия курс
на обучение
* Резултатите от обучението им ще бъдат представени в специален научен доклад по време на
Международна научно-практическа конференция

през месец май 2019 година.
Д-р Марта Бърнс е практикуващ речеви и езиков патолог в института Евънстън, Илинойс. Член е
на американската Асоциация по езиково-говорни
проблеми и е доцент в Нортуестърн университет.
Автор е на над 100 статии в научни списания относно невронауката на езика и комуникацията.
В училището тя представи компютърната програма FFW, която, базирайки се на невропластичността (способността на мозъка да се променя и
възстановява) подобрява когнитивните умения и
стимулира интелектуалното развитие чрез интерактивни и забавни образователни игри.
На стр. 7 четете за внедряването на
програмата в училището ни в София, която
ще подготви децата ни за нови интелигентни
възможности.

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Грип

Бабинден

НАЙ ЩАСТЛИВИЯТ ПРАЗНИК

Когато се роди дете идва щастието.
Няма по-голямо щастие на света от детското личице и сладката усмивка, които
майката вижда за първи път.
Бог е дарил това щастие. Но дарил е
и друго – благодарността към още една
жена в този миг. Онази, която е помогнала да се случи това щастие.Казваме й „бабата” –защо ли? Вероятно защото знае и
може да помогне за щастливите неща.
Стара българска традиция е на този
ден да се покаже почит, уважение и признателност от майките към всички тях,
които отдават сили, знания и умения за

продължаване на човешкия род.
И ние го сторихме.
На стр. 4-5 четете за този хубав
празник в нашите организации.

В момента грипът
си прави каквото си
иска. В силата си е да
повали всеки, който
не се е предпазил. За
съжаление някои не
му обръщат внимание навреме.И…
За това ще трябва
да се погрижите за
себе си. Веднага!
Четете найдобрите
начини - на стр.8
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ЕЛЕКТРОННА ЗДРАВНА
СИСТЕМА? – ДА, АМА НЕ!
От стр. 1

През 2013 г. е създадена интегрирана „Единна информационна
система на медицинската експертиза в Република България“ (ЕИСМЕ).
Системата, която е изградена с европейски средства, е в отговор на
изискването на ЕС за създаване на
електронно правителство.
“Такава статистическа справка
върху съществуващата база данни
на ЕИСМЕ е възможна след разработване на допълнителен софтуер, в
процеса на бъдещо надграждане на
информационната система”, пише
Ананиев, с което реално отказва да
предостави информацията, въпреки
че неговите подчинени със сигурност
разполагат със сурови данни и биха
могли да ги обработят и без електронна система. А Виолета Желева
е депозирала въпросите си в края на
декември. Ананиев не е отговорил
в регламентирания срок от 7 дни, а

чак на 10 януари. Чакането щеше да
си заслужава, ако отговорът съдържаше поне някакви данни. Признанието на здравния министър идва в
момент, в който блокира поредната
електронна система в държавата –

тази за издаването на лични документи и шофьорски книжки. Преди
това за дълго отказаха системите за
издаване на електронни винетки и
Търговският регистър. Сега се оказва, че така нареченото ни „елек-

тронното правителство” се състои
от още една система – ЕИСМЕ, която
не може да обобщи базови данни! И
не е ясно как, без да разполага с тях,
правителството въобще е в състояние да взима адекватни решения.
Но да се върнем на проблема на
хората с увреждания. При промяната
на Наредбата за медицинската експертиза беше обещано, че до 6 месеца от влизането ѝ в сила ще бъде направена оценка на въздействието. И
така стигаме до най-куриозната част:
в отговора си до депутатката Желева министър Ананиев потвърждава
този ангажимент. По думите му е
„създадена необходимата организация, така че оценката да бъде извършена в срок и да „бъдат предприети
съответните действия”. Остава загадка обаче как правителството ще
направи такъв анализ на важна реформа, без да разполага с (или поне
без да оповестява) данни колко хора
са засегнати от въпросната рефор-

ма. Може би оценката ще се прави
с хвърляне на боб или с гадаене на
кафе?
Съдейки по отговора на министър
Ананиев на питане от народен представител, можем смело да предположим, че обещаната „оценка” ще
бъде също толкова формална и куха.
А през това време, в следващите три
години стотици хиляди български
граждани с тежки здравословни затруднения ще губят подпомагането
си тихомълком, поетапно и без много медиен и политически шум.
Именно затова от всички организации на и за хора с увреждания
трябва да се настоява за редактиране на наредбата, като в текстовете й
задължително се включат всички инвалидизиращи увреждания в оценката на неработоспособността. Само
чрез комплексна оценка хората с
увреждания няма да бъдат ощетени.
Публикацията подготви Петра
Ганчева

Хем с увреждане, хем работоспособен, хем безработен

След като през юли м. г. беше утвърдена
новата наредба за медицинската експертиза, с
която помощта се определя само от водещото
им заболяване, която е с шестмесечен мониторинг, се очаква в края на януари министерството на здравеопазването да оповести ефекта.
Междувременно огромните опасения на
хората с увреждания, че новите правила ще лишат мнозина от правата, които до този момент
са имали, включително и от чужда помощ, се
оправдаха. Това потвърждават и резултатите от
проведената анкета на бившия председател на
Съюза на инвалидите, който е и социолог, доц.
Божидар Ивков, в която участвах и аз.
Макар и непредставително, проучването
му сочи, че процентът на трайно намалена работоспособност (вид и степен на увреждане) е
намалял значително при 51% от хората, които
са се явили на ТЕЛК след 03.08.2018 г. Правото си на чужда помощ са загубили 4%, а 19%
са загубили статута си на „човек с увреждане”,
съответно и правото за ползване на редица облекчения, тъй като са слезли под граничните
50%. В проучването не са включени хора, които
са се явили за първи път на ТЕЛК. „Премахването на ТЕЛК ще доведе до големи поразии и
суматоха, тъй като все още не сме дозрели за
въвеждането на критериите и принципите на
Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето
ICF, която работи, но в нормалните общества”,

убеден е доц. Ивков. „У нас дефиницията на
инвалидността е твърде медицинска, както
и самият термин „лице с увреждане”, който
е подвеждащ и неверен. Според мен трябва
да се говори за хора с ограничени от уврежданията и заболяванията възможности, както
и за хора с ограничавани от обществото възможности”, подчертава той. За сведение, международната класификация ICF е изготвена от
Световната здравна организация и се прилага
в редица европейски държави. Тя отчита физическите промени, настъпили вследствие на увреждането и заболяването, но най-вече се фокусира върху действията, които човекът може
да изпълнява и гледа на увреждането не толкова като на медицински проблем, а по-скоро
като на социален феномен. Според защитниците на идеята за въвеждане на класификацията това, че ще се изчисли остатъчната функционалност или доколко е работоспособен даден
човек с увреждане, би трябвало да увеличи
шансовете му за реализация на трудовия пазар
и да го изведе от социалната изолация.
За това, че узаконената вече реформа в ТЕЛК
ще съсипе живота на над 150 хиляди пациенти
на ТЕЛК от самото начало предупреждаваше
и д-р Боряна Холевич, председател на сдружението на лекарите от ТЕЛК-София. Тя подчерта, че част от медицинските комисии вече
прилагат чиновнически текстовете в наредбата. и дава конкретен пример с деца и лица със

синдром на Даун, които получават 30% намалена работоспособност, като се отчита само
наличието на допълнителна хромозома и не се
взема предвид наличния функционален дефицит на засегнатите органи и системи и степента на умствено изоставане. Средното ниво на
интелигентност за хората с Даун е около 50%,
но около 8% от децата със синдрома са с тежка
умствена изостаналост, а други 25-30 на сто са
близо до средното за всички хора. Тоест, не е
редно всички, засегнати от Даун, да получават
един и същ процент, тъй като възможността
им да работят е различна. „Да, индивидуалната оценка на потребностите е абсолютно
необходима, докато определянето на „функционалност” и „остатъчна работоспособност”
ще доведе до намаляване или отнемане на
осигурителни права. Защото загубената работоспособност е водещият критерий и факт
с правно значение, от който се пораждат осигурителни права. Ако този факт не се проумее,
последиците ще са трагични. Тези, които искат
оценка на функционалност, дават ли си сметка,
че например раково болен, който сега получава след петата година 50%, при оценка на функционалност, ще остане без никаква подкрепа?
И това не се отнася само за раково болните.
Добре е, когато се искат реформи, да се мисли
за всички хора с увреждания”, коментира още
д-р Боряна Холевич. Според нея процентът на
работоспособност при всеки човек, без значе-

ние дали е с увреждане или не, е нещо индивидуално и твърде относително. Един човек с
увреждане може да е гениален математик или
да има ангелски глас, да има повече от едно
висше образование и да може много повече от
човек без увреждане, а друг със същото увреждане, но без образование и това могат да определят неговите близки. Затова ТЕЛК или друг
вид комисия би трябвало да посочва само
противопоказните условия на труд, тези, които биха навредили допълнително на здравето
на човека с увреждане. „Борбата на хората с
увреждания би трябвало да се насочи именно
към осигуряване на условия за развиване на
потенциала им”, подчертава д-р Холевич.
Искания за определяне на „функционалност” и „работоспособност” не се свързват с
предлагане на приспособени работни места за
хора с увреждания според реформата. А това
крие поредния капан – много хора с увреждания да се припознаят като работоспособни, но
и безработни хора с увреждания. Или, с други думи, се получава парадокс: хем са болни,
хем работоспособни, хем безработни… Докога държавата ще си прави експерименти с
най-уязвимата и беззащитна част от обществото, това никой не може да каже, уви…
Публикацията подготви
Петра Ганчева

В ПОМОЩ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
В миналия брой уважаеми читатели ви за познахме с някои промени в законодателството, които
влязоха в сила от 1 януари на тази
година. Днес продължаваме темата във връзка с промените, касаещи хората с увреждания.
Неотдавна, на специален брифинг Министър Бисер Петков,
отговори на въпроси, зададени
му от представители на различни
медии, по тази изключително важна тема.
Вижте въпросите и отговорите
на министъра. Ако искате да питате още нещо – пишете ни.
- Част от хората, които вземат
четвъртинката, се тревожат, че
ще загубят парите си за януари,
най-тежкия месец. Не можеше ли
превъртането на помощите да стане по-рано?
- Разминаването в периодите на
плащане е неизбежно, защото пенсиите се плащат за текущия месец,
докато социалните плащания са за
предходен. Имаме изместване с
месец назад, но хората няма да бъдат ощетени. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще изплати
през януари интеграционните добавки за декември 2018 г. Заедно
с колегите от НОИ и АСП правим
всичко възможно, за да разясним
новите плащания. След промяната
хората няма да загубят нищо, а ще
получат повече. Дълго време се обмисляше тази реформа, но нямаше
кураж да се реализира. Промяната
има редица положителни аспекти.
Отпускането на 25% от социалната
пенсия за инвалидност бе спряно

Бисер Петков
преди 4 г., а отпуснатите до 2014 г.
се плащат в замразен размер. Това
не е осигурително плащане. Нещо
повече - тези около 340 000 социални инвалидни пенсии изкуствено
повишават броя на инвалидните
пенсии. Допреди 3 г. те доближаваха 1 милион. С трансфера на
133 млн. лв. от бюджета на ДОО и
допълнителните 150 млн. лв. през
тази година в бюджета на МТСП
се консолидира ресурс за месечна
финансова подкрепа на хората с увреждания в размер на 426 млн. лв.
- Трябва ли да се подават заявления в АСП за получаването на
новата подкрепа?
- Тези, които са получавали месечна добавка, няма да подават
заявление до дирекция „Социално
подпомагане”, за да взимат новата финансова помощ. В нея влиза
и така наречената „четвъртинка”,
която е в размер на около 30 лв. и

досега се получаваше от около 340
000 пенсионери. Поради промяната от януари 2019 г. НОИ прекрати
служебно изплащането й, като уведоми с писмо всеки засегнат пенсионер за размера на пенсията, която
остава дължима. Промяната няма
да ощети нито един пенсионер, тъй
като законът гарантира, че новата
помощ не може да бъде по-малка
от получаваната досега. В масовия
случай нейният размер ще е по-голям. Най-значително увеличение
ще има за хората с над 90% степен
на увреждане с определена чужда
помощ, които получават социална
пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през
2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198,36 лв.
- Тогава кои хора трябва да подадат заявление за новия вид помощ и до какъв срок?
- Заявления за получаване на
финансова подкрепа по Закона за
хората с увреждания трябва да подадат само тези, които до момента
не са получавали добавки за социална интеграция. На останалите
тя ще бъде отпусната служебно от
АСП. Документите е необходимо
да се подадат в дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес
до 31 март, защото погасителният
срок на вземанията на социални
плащания е 3 месеца.
- От септември хората ще имат
право на личен асистент по новия
Закон за личната помощ. Как ще
се финансира дотогава тази услуга
и кой ще има право на нея?
- Законът за личната помощ бе
приет и влезе в сила от 1 януари,

но е необходимо време, за да се
извърши оценка на потребностите на хората с увреждания и да се
уреди правото на лична помощ.
До 1 април трябва да е готов правилникът за прилагането на закона и методиката, по която ще се
извършва оценката, както и да се
структурират новите отдели, които
ще я правят. С нея ще се определят
часовете лична помощ, които ще се
получават според нуждите на хората. Правителството задели ресурс в
бюджета на социалното министерство, за да не се прекъсват услугите
за личен и социален асистент и домашен помощник от 1 януари. По
този начин се гарантира, че около
25 500, които са получавали тези
услуги през 2018 г., ще продължат
да получават такава подкрепа. Съгласно Закона за личната помощ
ползватели на лична помощ през
2019 г. ще могат до бъдат хората с
90 и над 90% степен на увреждане
и определена чужда помощ, децата с 50 и над 50% увреждания и
определена чужда помощ, както и
децата без право на чужда помощ,
които имат 90 и над 90% степен на
увреждане.
- Какви са основните моменти
в Закона за социалните услуги?
- Основните цели са да гарантира no-добър достъп до услуги,
както и да повиши тяхното качество
и ефективност. С този закон ще се
уреди тяхното предоставяне, ползване, планиране, финансиране и
контрол. За първи път се създава
възможност за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а
не само от уязвимите групи. Този

законопроект е в парламента и
очаквам до месец да бъде окончателно приет. Той ще влезе в сила от
2020 г.
- През тази година около 70
хил. души ще се пенсионират по
нови правила. Отпадат трите години преди 2000 г., ограничава се
индивидуалният коефициент, а тежестта на стажа се закова на 1,2%.
Експерти вече ви обвиниха, че
по-този начин хората ще получат
по-ниски пенсии. Това така ли е?
- Част от тези промени са продължение на реформата от 2015
г. Още тогава бе предвидено при
изчисляване на индивидуалния
коефициент за пенсиите за трудова дейност да отпаднат трите
най-добри години през последните 15 г. преди 1997 г. Сега всъщност бе направена допълнителна
крачка да отпаднат и годините
между 1997 и 1999. Това е време,
когато няма максимален осигурителен доход, а и в регистъра
на осигурените лица има значителни пропуски на информация.
Това е период на деноминацията
на лева. С направените промени
индивидуалният коефициент ще
бъде изчисляван само възоснова на дохода на лицата след 31
декември 1999 г. От една страна,
това ще улесни бъдещите пенсионери, защото досега те трябваше да предоставят удостоверение за дохода от три поредни
години преди 1997 г. Би трябвало
да се ускори и пенсионното производство, защото вече данните
за дохода ще се ползват от електронния регистър на осигурени-

те лица. Разчетите през 2015 г.
показваха, че за малко повече
от половината пенсионери тази
промяна ще доведе до по-добър
размер на пенсията, а за около
48% до по-ниска пенсия. Една от
причините промяната да се отложи и да влезе в сила от 2019 г. бе
да се увеличи делът на пенсионерите, за които тази промяна ще
бъде благоприятна. Запази се и
ограничението индивидуалният
коефициент да не може да бъде
по-голям от средноаритметичното съотношение между максималния осигурителен доход
и средния. Причината е, че има
случаи в които хората се осигуряват за период, който е по-кратък
от календарния брой дни в месеца или пък работят на непълен
работен ден. Съотношението
между максималния и средния
осигурителен доход е важен параметър в пенсионната формула.
Това е и една от причините за
вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000
лв. За първи път през 2018 г. съотношението между максималния
и средния падна под 3 към 1, а
това на практика е максималната
стойност на индивидуалния коефициент, който лимитира и размера на пенсията. Преди това съотношението се движеше между
3,5 и 4 към 1. Това е пропорция,
която ще трябва да се наблюдава
по-внимателно, защото от нея ще
зависи размерът на индивидуалния коефициент, с който ще се изчислят и бъдещите пенсии.
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Пловдив 2019 – култура или не
От стр. 1
Както знаете, много се писа
и изговори за кандидатурата на
град Пловдив за Европейска столица на културата за 2019 година, за подготовката на града за
това мероприятие и за последвалото откриване, което беше на 12
януари тази година. И хубаво, и
лошо. Отвсякъде привърженици,
отвсякъде противници на откриващия се спектакъл и баснословните харчове за това…
Да, така е, но ние, живеещите
в гр. Пловдив, някак си по-остро
и осезаемо усетихме тези полюсни настроения. Ние някак си
сме част от това като граждани
на този град, неговата древност,
настояще и бъдеще. Никога няма
да забравя с какъв трепет се идваше в града, с каква почит и
страхопочитание се стъпваше по
калдъръмените улички на стария
град, където всеки милиметър е
история.
Историята обаче днес някак си
звучи размито и … некултурно.
Не защото за мнозина, а и за мен
самата, откриващата церемония
беше определена като пълно фиаско, а заради ония малки неща,
които ни правят културни граждани и с европейско самосъзнание. Аз съм човек с увреждане,
не по своя воля, и като такава се
нуждая от някои помощни средства, за да бъда пълноправен
участник в цялото това приповдигнато емоционално изживяване, като жестов превод на събитието. Само че нито на живо на
самото откриване, нито по канал
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телевизия, която предаваше директно, имаше нещо подобно.
Интересно! Ние, нечуващите
хора, не сме ли граждани на този
град, на тази държава и културата нас засяга ли ни или не (както в индивидуален и личностен,
така и в обществен и публичен
план)? Грозно! Много грозно!
Особено, като знаеш, че все пак
е направен опит да се предложи
на организаторите да се помисли за жестов превод по време
на откриването и отговорът е, че
средствата са твърде нищожни
и недостатъчни, за да се отдели
заплащане поне за един човек
– жестов преводач. А уж мотото
на европейската ни столица е:
Заедно!
Да, ние сме заедно. Заедно
сме по улиците, по кафенетата,
по парковете. На касите, където
си плащаме сметките пак сме
заедно и там отстъпки нямаме,
наравно сме. Заедно сме и сме
равни, когато пазаруваме храни
и стоки, когато сме по заведения
и ресторанти, когато почиваме
на море и планина. Наравно сме
и пред закона в своите провинителни актове, отстъпки също
няма. Заедно сме и на спирките,
където чакаме градския транспорт с невъобразимо объркан
график и абсурдно изменени
маршрутни линии. Заедно сме
по задръстените кръстовища,
пак поради неудобството за откриващото мероприятие. Заедно, цял месец, наравно с всички, изпитвахме неудобствата от
решенията на градската управа.
Пак така заедно газихме цяла
година по разкопания център на

града, незавършен и до днес.
Но защо не сме равни при едно
такова културно мероприятие,
макар и да сме заедно? Заедно
бяхме там, но не бяхме равни!
Аз и хората като мен бяхме ощетени. Изобщо няма да повдигам
въпроса за архитектурния достъп за хората с двигателни проблеми. Общината не помисли за
своите граждани със специални
потребности от нито една група.
Тя действа на принципа: „Оправяй се сам!”
Отношението към хората как
се нарича? Това не е ли вид култура? Според мен това е най-съществената култура. Не онази,
сътворена от човешка ръка в името на изкуството; а тази, сътворена от човешките сърца в името
на човечността и съпричастността. Ако културата тръгва от всеки
от нас, то тя е субективен възпитателен и личностен потенциал,

но когато я определяме като
обществена черта, то тогава тя е
обективен измервателен пункт
за състоянието на една нация.
И си задаваш въпрос: „На какво
ниво е нацията ни?” Със срам и
неудобство трябва да си признаем, че културата ни е на ниво глезенна става, а претенциите ни на
над краниално ниво. Гротескно!
Но продължаваме да си говорим
за заедността, за съпричастността, за таланта ни, за гения ни. На
фона на действителността това
изглежда като изкривен, абсурден образ на глупостта.
Не мога и не искам да приема, че култура е само човешкото ни постижение в изкуство и
творчество, и не включва чисто
човешките ни качества като внимание, учтивост, толерантност,
съпричастност. В този смисъл
зарядът на това „заедно” не се
получи. Никак. Някак инертно
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обществото продължава да вярва, че другите хора (тези в неравностойно положение) не са наши
хора, че са някакви чужди и далечни, и не се нуждаят от култура
или не са способни на култура.
Грозното в случая е, че общината се показа като носител на това
обществено
пренебрежение,
вместо да бъде коректив, който с
грижовност и сърдечност коригира тези представи. Общинското
ръководство не се постави в позиция на добър и грижовен стопанин, който заличава различия
и поощрява развития във всяка
една сфера на всяка една социална група.
И личната ми гледна точка е,
а и на мнозина като мен, че има
още много да се учим докато
разберем и изпълним смисъла
на думата „култура”. Иначе няма
да успеем да запазим дългата ни
и често пъти превратна история,
традициите на поколенията преди нас, които и ние днес почитаме и съблюдаваме, самобитността на древния ни народ, с която
се гордеем и на която се уповаваме, и неговата култура във всеки
един семантичен аспект на тази
дума – личностен, творчески (литературен, художествен, оперен,
театрален, музикален, певчески
и т. н.). Крайно време е да спре
културното израждане на нацията ни и да започне културното
ѝ възраждане. Онази култура,
която ни съхрани като народ в
изключително тежки времена и
която ще ни пренесе отвъд границите на времето, когато ние с
вас, заедно, няма да сме тук.
Тилка Кайрякова

Поредна измама в интернет
Наскоро попаднах на едно рекламирано надълго и нашироко технологично
чудо в страницата на някакъв Център
за изследване на слуха. Под заглавието
„Специалистите са удивени от бързото
действие на новото устройство, което
усилва слуха с 50% и подобрява чистотата
и яснотата на звука”...
Преди да изчета километричния текст
на публикацията, скролнах страницата надолу, за да разбера, че цената на устройството се предлага за около 104-109 лв.
Копирах наименованието на това технологично чудо (Audisin Maxi Ear Sound)
и го „метнах” в търсачката „Гугъл”. Оказа
се, че се предлага за продажба в купища
сайтове в чужбина, като се твърди категорично, че мигновено и силно подобрява
слуха…
Вече твърдо убедена, че става дума за
поредната измама, насочена към хора с
увреден слух, се върнах обратно на страницата на въпросния център и като видях
снимката на жената, за която се разказва,
се разсмях. Да ви прилича на българка? И
да има нещо българско във фона зад нея?
Текстът до снимката разказва, че това е
Боряна Михайлова, една от стотиците,
които незабавно започнали да чуват
четири пъти по-добре и са се избавили
от неприятните шумове, характерни за
стандартните слухови апарати, използвайки устройството (бел. авт.: подчертаното е мое). И продължава: „С клинични
тестове, изследователите потвърдили
ефективността на новия метод и открили
на какво се дължи бързото подобрение
на слуха и ясното чуване на звуци от разстояние. Този нов метод еднакво е препоръчван както от хора, които не използват традиционни слухови апарати, така
и от тези, които вече притежават тради-

въпросния център показва ясно, че това е
измама – такъв център за изследване на
слуха в столицата НЯМА!
И, изобщо, съветвам всички, които хранят надежди и илюзии за бързо и ефективно оздравяване, за пълно възвръщане
на слуха и въобще за всичко, свързано с
вашето здраве, за всяко нещо, което се
предлага в интернет да се допитат до
лекуващия лекар или до лекар-специалист по уши, нос и гърло. Ще си спестят
не само парите, хвърлени на вятъра, но
и доста потрошени нерви и загубени безвъзвратно надежди.
Петра Ганчева
ционен слухов апарат. Специалистите от
Центъра за изследване на слуха в София
гледали смаяно своите пациенти. Никога
преди не били виждали подобно нещо.
Само час след използване на асистента на слуха, пациентите отбелязали 68%
ръст на чуваемост на разговорните звуци
и осезаемо подобрение при приемане на
звука - дори с 50% повече в сравнение с
първоначалното състояние. Тайната на
действието на това почти незабележимо
устройство, което се поставя в ухото, е
открита, едва след задълбочени тестове
в щатската клинична лаборатория в Ню
Мексико, САЩ.”
Край на цитата, текстът е твърде дълъг, за да ви занимавам с него. Накратко
казано, „в устройството Audisin Maxi Ear
Sound има мощен микропроцесор, използван от НАСА, благодарение на който звуковите вълни се чуват по-добре и
по-лесно се усвояват от мозъка, събрал
е фантастични мнения от много световни специалисти. Преминал е през много
прецизни изследвания и е получил много награди. Постоянно събира позитивни

мнения от поредните
лица, които без затруднения вече чуват
от разстояние.”
Уважаеми читатели на вестник „Тишина”, моля ви от сърце
– когато попаднете
на подобна реклама,
най-напред
направете една простичка
проверка в търсачката
„Гугъл” – откриете ли
в повече от три сайта
да се предлага на приблизително
същата
цена рекламираното
с л у хо п одо б р я в а що
изделие – става дума
за поредната измама, насочена към лековерни и готови на
всичко хора, само и
само да чуват отново!
Дори и само проверката на страницата на
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БАБИН ДЕН - НАЙ-ЩА
В Стара Загора

Традициите са живи

След него няколко думи и много интересни факти за този ден сподели нашата дългогодишна и обичана приятелка г-жа Христина Стаматова – медицинска сестра-акушерка
с дългогодишна практика. Ние сме имали удоволствието неведнъж да се наслаждаваме
на нейните здравни лекции, както за този ден и обичая бабуване, така и на други теми,
свързани с нашето здраве. В жест на признателност Христина Стаматова подари саморъчно плетени шалове на председателката на РО-Пловдив и на Христина Гъркова, на
която изказа благодарности за чудесния превод.
От 1951 год. честваме официално деня на родилната помощ на 21 януари, (по стар стил Бабинден, както продължават и днес да го наричат,
се е празнувал на 8 януари). С въвеждането на
Григорианския календар през 1916 год. датата
се измества с 13 дни напред и така се стига до
отбелязването на Бабинден на две различни
дати. Този ден е посветен на бабите–акушерки,
родилите жени и здравето на децата. Съдържа
три обредни елемента: къпане на малките деца
от бабата, намазване на децата с мед и масло,
угощение на младите булки в дома на бабата и
обредното й къпане.
Преди много време е нямало родилни домове и акушерки – децата са се раждали в къщите
с помощта на опитни възрастни жени, наричани
„баби”. Стара българска традиция е на този ден
да се покаже почит, уважение и признателност от
майките към всички тях, които отдават сили, знания и умения за продължаване на човешкия род.
Пак според традицията, няколко дни преди
този ден „бабата” тръгвала из селото с кошница с червена боядисана вълна, от която вземала
и закачала по шапчиците на децата, на които е
бабувала и канела майките да й дойдат на гости
в къщата за Бабинден. За благодарност към отправената покана всяка майка я дарявала с боб,
брашно, кърпа и др. Със събраните продукти бабата приготвяла угощението за празника. На самия ден майките занасяли коя питка, коя баница,
коя печена кокошка, а от събраните кърпи жените правели байрак. Качвали „бабата”
на шейна и с байрака отивали на най-хубавата чешма или кладенец. Там всяка майка
измивала очите й и пускала по една пара в пазвата. На връщане женското шествие ставало още по-шумно и весело. Очаквала ги богата трапеза, на която се изпявали много
песни. Освен символичен, празникът имал и комичен характер. Тежко на този мъж, който дръзнел на Бабинден да се закачи с някоя жена или дори само да излезе на улицата.
Затова и празникът често бил наричан „женско царство”.
Традицията на различните места е била различна, но въпреки всичко тя е запазена и
до днес, защото на този ден се отдава заслужена почит и уважение към труда, грижите
и умението на съвременните „баби” – лекари, акушерки и сестри, за да се появи на
света чаканата и свидна рожба – най-светлата радост на човека.
В районната организация на глухите в Стара Загора почитаме традициите и се стараем да ги продължаваме през времето. Затова точно на 21 януари (понеделник) се събрахме да чествахме деня на родилната помощ. Празнуването ни започна с разказа за
корените на самия празник, още от 10 часа сутринта. Възпроизведохме импровизирано
раждането на бебето с кукла, която „бабата” пови с одеалце и накрая „свекървата”
закичи с жълти пендари снахата след раждането. Тя пък дарува „бабата” със сапун и
кърпа, изми й лицето и стори поклон до земята за помощта й. После, разбира се, настана и веселието.
Нека да е честит празникът на нашите „баби”!
Мария Каварджикова, координатор на РО-Стара Загора

А после, както му е ред, поднесохме сапун и вода на нашата акушерка Стаматова да
си измие ръцете и вещото бабуване започна. Тук, в Пловдив, всяка година каним млада
нераждала жена за ролята на родилката. Тази година честта се падна на младата ни активистка Мария Косева. Тя, заедно с Гергана Атанасова (акушерката), Димка Величкова
(майката) и Боряна Топчиева (свекървата) ни поднесоха забележителен спектакъл.
Благодарим на всички участници в импровизираната сценка и чудесното изпълнение!
Благодарим и на Пенка Георгиева, която организира всичко по спектакъла! В края на
играта Мария Косева поднесе поздрав към всички с думите: „Да са живи, здрави и благословени всички баби, майки, лекари и акушери!” Пенка Георгиева пък изтъкна, че
тук освен традицията да се канят млади нераждали жени за ролята на родилката като
традиция е и фактът, че тези момичета в скоро време стават истински родилки и бъдещи майки. Куриоз, но достоверен. Тук всички знаем как до две години всяко момиче минало през тази роля, е и благословено с истинско преживяване на трепетите по
предстоящото майчинство. Ето, например, Боряна Топчиева – година след като мина
през тази импровизирана роля, се сдоби с детенце. Затова и думите на Боряна бяха, че
пожелава тази радост и на Мария. Ние също ѝ пожелаваме това, както и на всяка една
млада жена от нашата организация. Пожелаваме и на всички наши баби да са здрави
и честити с внуци и правнуци, да са тачени и почитани и в делник и празник, да бъдат
опора на деца и внуци, както и да са център на домашното огнище! Без вашите грижи,
обич, ласки и топлина ние се чувстваме бедни. Бъдете живи и здрави!
Тилка Кайрякова, председател на РО на глухите в Пловдив

В Горна Оряховица

С гости е по-весело

В Пловдив

Бабинден – с благодарност и обич
Ето че пак дойде онова зимно време, в което с най-дълбоко уважение и почит народът отдава чест на жените, които с вещина и топли ръце посрещат новораждащия се
живот. Бабинден е ден, в който някога с ритуална обредност се е почитала жената-акушерка, а днес е официален празник на родилната помощ, при това наред с лекарската
специализирана помощ като традиция се отдава почит и на всички баби.
В районната организация на глухите в Пловдив имаме навик денят да се отбелязва
с малък празник с почерпка и импровизирано разиграване на родилна сценка. Както
винаги, първо се прочете лекция, с която на присъстващите бяха поднесени факти от
този древен обичай. Как този празник се празнува в различните части на България и
каква е неговата символика и обредност. Нашият секретар на градските териториални
организации Иван Атанасов се беше подготвил подобаващо за тази цел. Благодарим му
за старанието да допринесе за запазване на живата памет у всеки от нас!

Членовете на районната организация на глухите Горна Оряховица (повечето от които
са на пенсионна възраст), решиха да отбележат традиционния празник „Бабинден” в
клуба на РО.
Предварителната уговорка беше всяка баба и не баба, да приготви вкъщи нещо домашно - питка, баница, сладкиш – коя каквото иска. И следобед, на 21 януари, в деня на родилната помощ, жените една по една пристигаха в клуба с приготвените домашно вкусотии.
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АСТЛИВИЯТ ПРАЗНИК
Председателката на РО Ценка Калчева;
Стефка Василева, председателката на градската организация и Диана Георгиева, член на
ръководството на градската организация, не
смогваха да поемат и наредят богатата софра,
защото идваха нови хора, носейки още лакомства.
Накрая, когато всичко беше готово, насядахме край трапезата, а Ценка вдигна наздравица за всички баби и жени, пък и за дядовците,
като им пожела да са живи и здрави; да се
радват на внуци и правнуци; и на още много
такива празненства с богати трапези.
Естествено, запечатахме мигове от събитието в снимки, а после Мариана Станчева разказа традицията, която се е провеждала в този
ден -сутрин рано младите майки с дечицата
до три години отивали на чешмите и кладенците, взимали прясна вода, в която потопявали здравец и посещавали дома на бабата, помагала при раждането на рожбите им, за да й
измият ръцете. Измиването на ръцете ставало
под плодно дърво, като всяка родилка след
измиването дарявала с кърпа и сапун бабата, а тя закичвала всяка невеста със здравец.
После сядали всички на обща трапеза, с раздумки и хорà.
Нашата трапеза беше толкова богата и разнообразна, че не знаехме от кое първо да
започнем да си хапваме… Приятната и весела атмосфера, сладките приказки и спомени
допринесоха за чудесното настроение на всички ни. А после посрещнахме и гостите
териториалната организация във Велико Търново, които дойдоха с вкусна баница и
кейк. И докато хапвахме и вдигахме наздравици за бабите, майките, децата и внуците,
разговаряхме и си споделяхме рецепти и забавни вицове, а също и не пропуснахме
да се похвалим с успехите на децата и внуците… Така премина поредният Бабинден в
нашата районна организация.
Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

В Ямбол

Информирахме членовете
и оказахме съдействие

След това думата взе Живка Димова, която запозна присъстващите с промените в
наредбите, графика за почивка в хотелите на СГБ и предстоящите мероприятия в РО-Ямбол и СГБ. Тя обясни подробно и как следва да постъпят тези от членовете, които досега
не са получавали добавки за интеграция – че трябва да подадат молба-заявление в
„Социално осигуряване”, за да получават новата финансова помощ и оказа съдействие
при попълването на молбите. Срещата продължи до късно вечерта с допълнителни разяснения по повдигнатите въпроси и приятелски разговори.
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

В Шумен

Изпълниха ритуално израждане на бебе

На 21 януари в клуба на РО на глухите в Шумен жените се събраха да честват Бабинден. По-възрастните бяха приготвили най-различни лакомства, с които да почерпят по
повода. А за да бъде преживяването още по-вълнуващо, беше представена сценка с някогашното израждане на бебе от бабата-акушерка, посещавала домовете на родилките
и помагала при появата на новия живот на бял свят.
Накрая всички вдигнаха наздравици за тази най-почетна, уважавана и достойна професия – акушерската.
Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

ПИШАТ НИ

Нова година в Ракитово
В деня на родилната помощ – 21 януари, в клуба на глухите в Ямбол се събраха жените и бабите от градската организация, за да отбележат „Бабинден”. Радка Радева,
заместник председател на РО, поздрави всички с празника и им пожела здраве и спокойни дни.
А вечерта Стоян Патрашков, председател на РО и Живка Димова, координатор, проведоха среща със съюзните членове от териториалната организация на глухите в Сливен, която се състоя в клуба.
Срещата беше открита от Ангелина Асенова, която даде думата на Стоян Патрашков
за приветствие към присъстващите. С кратко слово председателят на РО поздрави всички с настъпилата нова година и пожела здраве, разбирателство и единство, а също и
отправи специални пожелания към бабите и жените по повод Бабинден.

„Здравейте, честита Новата 2019 година, с пожелания за здраве, щастие и
успехи на нашия приказен вестник „Тишина”!
Искам да разкажа как в ТО-Ракитово празнувахме и посрещнахме коледните
празници и новата година. В клуба на глухите и инвалидите се състоя пищно
тържество с много веселие и сърдечни усмивки. Беше незабравимо и си
пожелахме всички празници да ги посрещаме все така. А ето и снимките.
Благодаря ви и очаквам да ги публикувате във вестник „Тишина”.
С уважение: Величка Стоева,
организационен секретар на ТО-Ракитово
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В битка за една мечта

Най-после доживях да видя как
работи един наистина успешен
и превъзходно красив, посветен
на цветята, модел за работа на
хора с увреждания. Проект,който
миналата година беше сред наградените в конкурса „Най-добър
бизнес план на НПО”, част от седмото издание за програма „Предприемачество за нестопански
организации” на Българския център за нестопанско право. Има
един много хубав израз: „Децата
са цветята на живота”. А тук, в
„Чудната градина” – един невероятен проект на фондация „Свети
Николай Чудотворец” в Добрич,
цветята дават живот – при това
пълноценен! – на всички, които се
включиха в него. Респект и поклон
за всички тях – инициаторите и
работещите в градината!
За проекта на фондацията
вече разказах веднъж на страниците на вестник „Тишина” – те
бяха първите в България, решили
да създадат първото в града социално предприятие за хора с интелектуални затруднения и други
допълнителни увреждания. Което
кръщават „Чудната градина”. По
липса на място първоначално засаждат и отглеждат цветята
на… покрива на защитеното им
жилище. Но се намира един сърцат
и съпричастен човек – кметът на
Добрич, към който се обръщат за
помощ и съдействие. Така с решение на общинския съвет получават част от общински имот за
безвъзмездно ползване за 10 години. Теренът, който от години
пустеел, е с площ 3 531 квадратни
метра и се намира зад хипермаркета „Лидл”.
И с много вяра хората от фондацията, техни приятели, съмишленици и не без подкрепата на общината,
облагородяват мястото, почистват го
и с пари (пак по проект) построяват
оранжерия, в която да отглеждат
продукцията си. Новата им придобивка е открита на 8 ноември с празничен водосвет, а лентата прерязали
кметът на Добрич Йордан Йорданов
и Мария Методиева, председателката на фондацията. „Мечтата ни е
отдавна, но се случи чак сега. За да
я постигнем, положихме страшно
много усилия. Този проект е голям,
защото се случи с участието на много хора” – каза тогава пред медиите
Мария Методиева. А кметът Йорданов от сърце отправи своята благодарност: „Благодаря на тези отговорни хора, които с всички усилия се
пробваха и успяха да обединят една
голяма общност!”, като подчерта, че
„през последните години наблюдаваме разединение сред българите,
но проектът на „Чудната градина” направи точно обратното. Обединиха
не само частния и корпоративен бизнес, обединиха се общината и гражданите и с общите ни усилия днес
сме свидетели на постигнатото!”
Какво ще последва по-нататък?
„През август мин. г. бе пусната програма за хора с увреждания на Агенцията по заетостта,” обяснява Мария. „Проблемът е, че не отговаряме
на всички условия. Стартирахме нашата стопанска дейност през 2018
г. и още нямаме подадена годишна
данъчна декларация и съответно
код за икономическа дейност. Това
ще се случи най-рано през януари
т. г. и когато подадем данъчната декларация, ще може да се провери
в статистиката кодът за икономическа дейност и така ще отговорим на
всички условия. Тогава и ще можем
да подадем заявки за програмата за
хора с увреждания на Агенцията по
заетостта.” допълни тя. По тези заявки искат да назначат около 20 души,
от които трима са без интелектуални
затруднения, като повечето от тях да
работят на четири часа. Предвидени
са и поне трима души, които са с друг
вид увреждания и които ще могат да
бъдат наставници или продавачи в
градинския център. „Бизнесът е бизнес, за да може да реализира печалби. Разходите са свързани до голяма
степен със заплащането. Освен за
нашите хора, трябва да отделим за
заплащане и на техните наставници.
В този смисъл фонд „Работна заплата” е доста по-натоварващ, когато се

работи с хора с интелектуални затруднения. Няма ли държавна политика и дотиране за този вид дейност,
мисията е почти невъзможна, казва
още Мария Методиева.
А един от най-преданите и активно включени в изпълнението на проекта „Чудната градина” е д-р Хасан
Ефраимов. Акушер-гинеколог, практикуващ в Добрич, автор на седем
книги, д-р Ефраимов сякаш е обладан да прави добро. Може би точно
това го е тласнало към уникалния
проект „Чудната градина”, който ръководи заедно с Мария – тя се занимава със социалната дейност и проектите, а той се натоварил с работата
по оранжерията, подравняването на
терена и другите „технически дейности”. За да финансира идеята на
фондацията, инициирал спектакъл
с благотворителна цел по „Джанки
в Манхатън” с участието на актьора
от местния театър Красимир Демиров. Събрани били малко над 600 лв.
След като общината им предоставила парцела, се оказало, че бил превърнат от местните хора в бунище.
На призивите на д-р Ефраимов откликнали доброволно и безвъзмездно от фирма с багери и камиони, с
които изровили и изхвърлили тонове
боклуци и пръст, за да се превърне
мястото наистина в градина. След
като заравняват почистеното вече
място, д-р Ефраимов обръща града
наопаки, за да намери чернозем,
с който да се покрие теренът. Но се
оказва, че не може да намери чернозем в Добруджа! А и се искат много
средства – за багер, който да товари
пръстта; за камиони, които да я превозят – поне 200 камиона са нужни,
за да се покрият 4 дка с около 50

см. Но големият проблем е, че няма
откъде да бъде изкопана пръстта.
Следят се изкопи на големи сгради,
но пръстта не трябва да е с камъни,
да не е глинеста… И в момента сякаш намирането на пръст е „мисия
невъзможна”… Със собствените си
ръце младежите с увреждания, Мария и д-р Ефраимов успели да направят сами оградата на мястото. Но
една вечер вандали съборили 28 от
коловете, а наскоро опитали да откраднат и част от оградната мрежа.
Когато разказват за това в страницата си във фейсбук, още на другия
ден от местната охранителна фирма
предложили да ги пазят безплатно, а
граждани доброволно се включили в
поправянето й.
Плановете на д-р Ефраимов са в
градината да бъдат отглеждани зеленчуци и да се засадят овощни дървета. И от идеята да се изгради само
една малка оранжерия, в която да
са ангажирани млади хора с такива
проблеми, проектът се превърнал
в национален. В момента „Чудната
градина” е най-големият социален
проект в България, а надеждата на
доктора е да привлече съмишленици и да се превърне в работещо
предприятие. „Ние не ползваме и
един лев от държавата за нашата
дейност”, споделя той. До момента
са получили едва две дарения по
1000 лв. от частни лица. Веднъж в
годината се прави благотворителен
бал, а парите се влагат във фондацията. Разчита се основно на участие
в национални проекти от неправителствения сектор. Няколко такива
проекта са спечелени тази година от
„Свети Николай Чудотворец”, а бизнес планът им в сферата на социал-

ната дейност е отличен от УниКредит
банк. Не се осъществило намерението оранжерията да е готова още
миналата година. Но затрудненията
не отказали никого – на покрива на
защитените жилища миналата година са отгледани 8 000 цветя. Лошите атмосферни условия унищожили
близо 1800 от тях, но другите са продадени на фермерския пазар в Добрич, а голяма част били изпращани с
куриер до хора от цялата страна. И то
не защото в тези градове няма такива цветя, а просто защото хората, купувайки цветята, искали да помогнат
на тези младежи, да ги насърчат за
труда им. Така от цветята на покрива
са спечелени около 3 000 лева. Купили си подвижно магазинче – 25 кв.
метра. В момента десетина от младежите получават възнаграждение
за труда, който полагат. Назначени са
хора по друг проект, който е стажантска програма за обучение. В градината вече има ток и вода. Плановете
са през пролетта да бъде монтирана
още една такава оранжерия, а крайната цел за следващите няколко години е броят им да достигне пет с
обща покрита площ около декар.
Нужни са им средства и за сондаж,
за който трябват около 10 000 лева,
тъй като водата е на дълбочина 70
метра. Планират освен на фермерския пазар, разсадът им да се продава и в тяхното магазинче. Кметът им
обещал и маса и на кооперативния
пазар в града. Момичета, включени в проекта, ще предлагат стоката.
Проблемът е, че те не могат да работят с пари, затова ще се разчита на
доброволци, които да им помагат.
Тези доброволци могат да са ученици от местните училища или граждани, разполагащи със свободно
време и желание. На част от терена
се предвижда да бъде изграден градински център, където да се продава продукция на други оранжерии
и разсадници, за да се осигурят допълнителни приходи за дейността на
фондацията.
Сега основно се произвежда разсад за цветя. Тази година ще са 15
вида пролетни и летни цветя. През
есента и зимата в оранжерията ще
се отглеждат зелен лук и салати,
за да се оползотвори капацитетът
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на съоръжението. През лятото ще
се заложи на различни подправки,
които да бъдат реализирани в търговската мрежа на Добрич или на
зеленчуковата борса във Варна, ще
се предлагат и на ресторанти по Черноморието. Вече са засети босилек и
магданоз. „С работата си в „Чудната
градина” младежите се промениха много”, са наблюденията на д-р
Ефраимов. Те с нетърпение чакат да
започнат работа и вече казват: „Това
е нашата градина, нашето магазинче, нашата оранжерия.”
„Тръгнахме от първата снимка,
минахме през втората..., о, през още
много, за да стигнем до третата. В
държавата, в която да се опитваш
да бъдеш човек е равносилно на
глупак. Защото..., защото една голяма част са забравили, какво е да си
човек. Бяхме обиждани и унижавани многократно. Усмихвахме се.
Правехме го заедно с всички, които
физически или мислено бяха с нас и
заради името да се наречеш човек.
Приятели, благодарим на всички, които ни помогнаха дори с една
прашинка! И ако си мислите че съм
пиян, прави сте – пиян съм по рождение. Но сега се отдавам в заслужен плен на виното, седнал сам. Аз
се чувствам човек и имам право на
това. С моите слабости и грешки.
Нека всеки сам реши какъв е. Между другото, тъмна нощ е, може да
съборите и това, което съградихме
днес. Човеците утре ще съграждаме
отново.” – с тези думи д-р Ефраимов
завършва поста си в страницата на
„Чудната градина” във фейсбук.
А председателката Мария Методиева допълва: „Ще кажем, че сме
успели, когато наложим марката
„Чудната градина”, … когато всички
приемат, че хората с интелектуални
затруднения могат и се справят. Целта ни не е да ставаме търговци, нито
градинари – по-амбициозни сме.
Искаме да променим света или поне
една част от него. Тогава ще кажем,
че сме успели!”
Постигнаха мечтата си и продължават напред, към следващата цел.
Сигурна съм, че ще успеят да я постигнат!
Петра Ганчева
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Високите технологии в помощ
на учениците с увреден слух
От стр. 1

В създаването на програмата е участвал и д-р Морис
Нег, който активно е работил по усъвършенстването на
кохлеарните импланти. Всъщност програмата позволява
на мозъка да се справи с говорната информация много
по-лесно, като фокусира вниманието върху очите. А възприемането на говора става по-ясно.
Програмата има 6 нива, които работят върху паметта
и вниманието. Най-важният елемент е – детето да има
компютър и да чете с глас. Компютърът да може да му
помага. Ако пропусне дума – компютърът да му „каже”
коя е думата, а след това четенето да започне от начало.
До някакъв момент, това се представя като игра. Но
после, с всяко следващо ниво, обучението става изключително сериозно и натоварено.
Д-р Бърнс даде пример със свой студент: „Той имаше кохлеарен имплант - каза тя, - но по-голямата част
от живота си е прекарал, използвайки езика на знаците.
В колежа, където учеше, той искаше да се обучава в напредналото ниво – без преводач, който да му помага в
лекциите. След като за шест месеца, след като премина
през компютърната програма FFW, той можеше директно да се включва в компютъра към програмата, където
имаше своя „асистент” по четене. И успя от специалната
програма на университета да се прехвърли в програмата за общите студенти. Стана психолог. Сега практикува
в Чикаго и работи с деца със слухови увреждания и с родителите им.”

Разбира се тази програма не е само за деца с импланти. Тя помага на всички, като развива специфичните им
умения за възприятие.
Важен въпрос, на който бе отделено внимание по време на срещата, беше до каква степен да са ангажирани
родителите в този процес, и могат ли децата сами да следят своите постижения.
- Определено задължително е родителите да наблюдават - каза д-р Бърнс. - Децата трябва да се занимават в
училище, но да показват наученото и у дома. Родителите

В Рила туризмът вече е подостъпен за хора с увреждания
Чрез успешното приключване на проект
„Достъпен туризъм в Рила планина” - адаптиране на социална иновация и изграждане
на капацитет за въвеждане услугата достъпен
туризъм в община Рила”, за пръв път българска община въвежда достъпния туризъм като
специализиран туристически продукт и като
възможност за създаване на допълнителна
заетост в туризма. Така туристите с увреждания, които посещават Рилския манастир
и другите туристически забележителности в
община Рила, вече могат да избират и резервират лични асистенти-екскурзоводи на сайта www.accessrilatour.com.
Това стана ясно от проведената на
28.12.2018 г. специална пресконференция в
заседателната зала на община Рила. На нея
заместник-кметът Лазар Чавков обясни, че услугата е резултат от успешното изпълнение на
проект BG05M9OP001-4.001-0156-C01 „Достъпен туризъм в Рила планина - адаптиране на
социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм
в община Рила”, финансиран по процедура
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№ BG05M9OP001-4.001 Транснационални и
дунавски партньорства за заетост и растеж,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския социален фонд. Основната цел
на проекта е да се създаде и популяризира
услугата, като се обучат 30 икономически неактивни и безработни лица, които да работят
като лични асистенти и екскурзоводи. С тяхната помощ и сътрудничество хората в неравностойно положение и хората с увреждания ще
имат по-добри възможности за посещение и
разглеждане на забележителностите в общината – Рилския манастир, Кирилова поляна и
близките Стобски пирамиди.
След приключването на пресконференцията участниците в нея бяха поканени да посетят демонстративната разходка екскурзия до
забележителностите в общината: църквата
„Св. Архангел Михаил”, Рилския манастир,
екопътеките за хората с увреждания в местността „Кирилова поляна” и Стобските пирамиди.
Петра Ганчева

ПРЕДСТОЯЩО

Базар „Малкото е много”:
пазарувай с кауза

Станалият вече традиционен ежегоден базар на
социалните предприятия с
наименованието „Малкото е
много” тази година ще има
своето четвърто поред издание. Организаторите – Българската фондация Биоразнообразие; Българското дружество за защита на птиците/
BirdLife Bulgaria; „Карин дом”,
Национален алианс за работа с доброволци; сдружение
„Закрила – Ловеч”, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна;
сдружение ИДЕА; сдружение
„Паралелен свят”, фондация
„И аз мога”, фондация „Конкордия България”, фондация
„Светът на Мария”, Център
за неформално образование
и културна дейност АЛОС и
WWF България са с много добри дела зад гърба си и с още
повече пред себе си. Инициативата се провежда в рамките на програмата „Предприемачество за нестопански организации”, която се
осъществява с подкрепата
на фондация „Америка за
България” и в партньорство
с TELUS International Europe
и УниКредит Булбанк. Медийни партньори на предстоящия базар са Българска национална телевизия,
Блумбърг ТВ България, „Жената днес”, „Дарик радио”,
„Оф нюз”, а осъществяването
му е с любезното домакинство на „Сердика център”.

Дизайн:
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трябва да виждат, но не и да вършат нещата вместо децата си. Защото програмата е адаптирана индивидуално
към всеки един клавиш, който се докосва и пасва само на
детето. Т.е. тя е напълно самостоятелна. Но родителите
могат да следят графиката на успеваемостта и да насочват преподавателите.
А самата програма подобрява в дългосрочен план общата мотивация и социализация на детето. Тя може да
се използва изключително полезно и за изучаването на
всякакви чужди езици – от английски до китайски. Защото развива магистрални връзки в различни центрове на
мозъка, които работят заедно за говора, за слушането, за
четенето.
Точно в тази насока ще бъде прилагана програмата
FFW, в Специалното училище за ученици с увреден слух
„Проф. Дечо Денев”. По нея учениците ще изучават английски език. Програмата ще се практикува в часовете по
самоподготовка. Времетраенето на заниманията за всяко
дете ще бъдат по 50 минути пет пъти седмично. Часовете ще се провеждат от учителите по английски език, съвместно с възпитател.
А резултатите от приложението и постигнатото с компютърната програма FFW ще бъдат оповестени в специализиран научен доклад по време на Международната
научно-практическа конференция, която за пореден път
ще организира училището в София през месец май 2019
година.
Йорданка Димитрова

В рамките на базара, на 16
февруари, ще се проведе и
официалната церемония по
награждаване на победителите в конкурса „Най-добър
бизнес план на НПО”, в който
са включени 12 организации,
част от тазгодишното издание на програмата „Предприемачество за нестопански организации”. Тези от тях,
представили
най-добрите
пет бизнес плана, ще получат финансова, експертна и
менторска подкрепа за стартиране или надграждане на
бизнес идеите си.
И така, на 16 и 17 февруари т. г. ние, организаторите,
ще превърнем пазаруването
в празник, защото всеки дошъл на базара, ще пазарува
с кауза! В Сердика Център ще
се продават не само красиви
и полезни неща, а такива с
добавена социална стойност.
За своята четиригодишна история базарът винаги е бил

място за споделяне и общуване; а дошлите ще имат възможност да научат историята
зад продуктите на щандовете; да разберат повече за човешките съдби и природните
богатства, върху които тяхната покупка ще окаже положително въздействие. Ще
имат време и за творчество в
работилниците за изработване на картички, сплитане на
мартеници и рисуване. Защото зад малките (и не толкова малки) продукти, които
посетителите ще намерят
на базара, се крият много и
значими каузи! Защото Малките подаръци, които ще направят на себе си или своите
близки, ще донесат Много
удовлетворение, смисъл и
надежда – на тях и на организацията, чиято мисия ще
подкрепят с покупката си.
Български център
за нестопанско право

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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Храните, които ще ни помогнат
да се възстановим след грип

В момента много голяма
част от хората са с грип, а той
доста лесно се предава от един
човек на друг. За съжаление можете да сте полуболни доста
дълго време, за това ще трябва
да се погрижите за организма
си. Като за начало избягвайте
близък контакт с кихащи, кашлящи колеги и приятели.
Ако вече сте преминали през
грипа, в момента организма ви
е слаб и много лесно ще се заразите и цялата история ще се
повтори. Трябва да помогнете
на организма си да се справи.
Ето как:
Почивайте повече
Опитайте се да изместите
всички задачи, свързани със
стрес за следващата седмица
например. Спете повече, правете неща, които ви забавляват,
почивайте си и се отдайте на релакс. Можете да се раздвижите
някъде, особено когато времето
навън е слънчево и приятно, това
ще засили кръвообращението
ви. Увреденият от грипа органи-

зъм се нуждае от чист и свеж въздух. Също така по този начин ще
доставите витамин „Д” на тялото
си, който е много важен за имунната система. Той е полезен за
имунитета и също така е естествен антиоксидант.
Изхвърлете вирусите
Направете си топла вана и релаксирайте дълго време, наслаждавайки се на приятните аромати и горещата вода. Добавете
различни масла и аромати, за да
е още по-приятно. Същия ефект
ще има и сауната. Погрижете се
да изхвърлите вирусите и токси-

ните от себе си. Мийте ръцете
си редовно. Наоколо има много
боледуващи, за това трябва да
миете ръцете си често. По този
начин ще премахвате бактериите
от тях. Също така не споделяйте
храната и водата си с вече болни,
защото вероятността да се заразите пак, е огромна. Грижете се
двойно повече за хигиената си.
Много е важно да се храните правилно и здравословно след като сте боледували от
грип. Можете да се доверите на
българското кисело мляко, което е доказано най-полезният
хранителен продукт след грип.

ВКУСНО

ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ

Продукти: 250 гр. краве масло, 1 бакпулвер, 1чаена чаша
захар, 1чаена чаша брашно, 2
ванилии и още една за поръсване, половин чаена лъжичка
канела на прах, едно пакетче
бисквити, 1чаена чаша накълцани орехи, 2-3 ябълки, 4-5супени лъжици сладко, с каквото
разполагате в къщи, и пудра захар за поръсване.
Приготовление: Смесете яйцата със захарта и разбъркайте добре. Пресейте брашното с
бакпулвера и канелата и го добавете към яйчената смес. Маслото разтопете и с част от него
обилно намажете тавичката за
печене, която сте приготвили, а
другата част добавете към тестото. Най отдолу в тавичката /върху
маслото/наредете бисквитите.
Намажете ги със сладкото, което
сте приготвили и поръсете с на-

За разлика от него обаче, останалите млечни продукти не са
подходящи точно в този момент,
защото образуват слуз в организма, затова се опитайте да ги
избягвате максимално. И не забравяйте чесъна - изключително
полезен против грип и настинки.
Джинджифилът и медът също са
много подходящи, те ще засилят
имунната ви система. Ако обичате пикантно, то сега е най-правилния момент да започнете да
го добавяте все по-често. Зеленият и билковият чай ще дадат
на тялото ви антиоксидантите,
които са нужни след боледуване.

Какво може да се направи от… сняг

Дойде големият сняг в началото
на януари, а с него дойдоха и голямото пързаляне с шейни, ски и даже
найлонови чували; снежни човеци се
появиха в дворовете и градинките…
Една талантлива и дарена с чувство за хумор душа в Панагюрище
решила да излезе от рамките на тра-

кълцаните орехи. Обелете ябълките, почистете ги от семето и ги
нарежете на тънки филийки и ги
наредете върху орехите, като ги
застъпвате леко. Изсипете тесто-

СУДОКУ

то отгоре и печете сладкиша 3040 мин. на 180-200 градуса. Поднесете го поръсен с пудра захар
и ванилия.
Стефка Владимирова

Опитайте се да се храните с разнообразни храни, за да доставите на организма си всички нужни
хранителни вещества. Трябва да
избягвате сладките тестени изделия, които предизвикват гниене
в червата и образуване на токсини, а това ще забави и оздравителния процес. Не се хранете с
пакетирани и готови храни, защото химията, която съдържат
няма да повлияе добре на здравето ви и със сигурност - няма да
ви помогне.
Текста подготви Петра
Ганчева по публикации в
интернет

диционния Снежко с морков вместо
нос и метла,като създала прекрасните снежни скулптури на една от градските улици. Порадвайте се и вие на
изобретателността на този незнаен
талант!
Петра Ганчева

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

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. 1

Водоравно и отвесно: 1.Европейска столица. 2. Красноречив говорител пред
публика. 3. Вид литературно произведение, в което се бичуват и осмиват
отрицателните страни на живота. 4. Дарител на имот или пари за построяване
на черква или манастир. 5. Река в РСФСР, десен приток на р. Хопьор. 6. Град
в Армения.
Съставила: Василка Кирова

