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Зимен лагер 2019 г. на Младежката организация към Съюза на глухите в България

МЛАДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДНЕС

От 1 до 4 март тази година Младежката организация към Съюза на
глухите в България (МОСГБ) и Съюзът
на глухите в България организираха
зимен лагер със семинар за своите
млади активисти и членове. Събитието се проведе в хотел „Четирилистна детелина” в град Банско.
Едно от най-вълнуващите събития за
младите хора от нашата организация,
което по традиция провеждаме всяка
година преди началото на пролетта, е
зимният лагер. Тогава всички ние се организираме да бъдем заедно и да дадем началото на новите ни инициативи
и полезни идеи. Този зимен лагер със
семинар, който проведохме в Банско
от 1 до 4 март, беше именно такова събитие. В рамките на тези дни планината
и зимните спортове бяха дружелюбни
към нас. Но успоредно с това осъществихме и сериозна програма за работа
на всички участници - в програмата бяха
включени обсъждания и дискусии по
най-важните теми от нашия живот днес,
като специално внимание бе отделено

на човешките права у нас и в световен
мащаб.
ТЕМАТА НА СЕМИНАРА ТАЗИ ГОДИНА БЕ ИЗБРАНА С ЯСЕН СИМВОЛ:
„ЗА-ЕДНО!”
И това наистина бе постигнато.
Организатори на Зимния лагер и
на семинара от МОСГБ бяха: Росица
Караджова, Вилдана Демерджиева,
Мария Косева, Магдален Цветанов и
Василен Грозев, а като доброволец се
включи Виолетка Илиева. Лектори бяха
Сребрина Видева, Росица Караджова,
Вилдана Демерджиева, Мария Косева,
Магдален Цветанов и Митко Якимов.
Преводач беше Силвана Павлова.
В събитието в качеството си на
делегати участваха 10 души, а като
гости и деца – 105 души. На всички на делегати и участници, бяха раздадени както програмата на семинара,
така и тениски с различен цвят, според целта на участието им.
Четете на стр. 4-5
интересния разказ за събитието
на Росица Караджова

ТЕАТЪР

Предизвикателството да
прехвърлиш границата

СЪОБЩЕНИЕ
По решение на
Управителния съвет на СГБ
ПРОЛЕТНИЯТ БАЛ НА СЪЮЗА НА
ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2019 ГОДИНА
ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 6 АПРИЛ
В ГРАД ВРАЦА, В ХОТЕЛ „ХЕМУС”

* С голям успех завърши турнето на спектакъла „Граници”, с
участието на глухите актьори
Росица Караджова и Нури Яшаров.
* Един невероятен спектакъл,
осъществeн и представян за първи
път в Европа от театър „Цвете”
Иновативният двуезичен театър е магия, която светът вече
ще разбира.
В четири града на България зрителите вече видяха уникалната постановка „Граници”.

Създадена като спектакъл, в който
се играе едновременно на два български езика – говорим и жестов, постановката бе невероятно любопитна и
интересна за всички зрители, които
наскоро изпълниха залите в Бургас,
Стара Загора, Ямбол и в София.
Нечуващите и чуващите зрители
„заличиха” границата помежду си и

заедно се възхищаваха на майсторското изпълнение на актьорите. А те
са четирима – нашите Росица Караджова и Нури Яшаров, и чуващите
Виолина Александрова и Тодор Янкулов.
Четете за успехите на
спектакъла на стр. 3

БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗЯВА НА СПОСОБНОСТИ НА МЛАДИТЕ

СОФИЯ КАЛИНОВА В „ПОСЛАНИК ЗА ЕДИН ДЕН”
На 8 март т. г. в „София Евент
център” се състоя кулминацията
на инициативата-конкурс „Посланик за един ден”, в която участваха 11 посолства освен британското, както и кабинетът на вицепрезидента. За разлика от предното
издание, тази година партньори
бяха и граждански организации,
които помагат на тематичните
кампании. За всички присъстващи на събитието това беше един
вдъхновяващ ден.

Кампанията се организира за
втора година от британското посолство в София в партньорство

с вицепрезидента Илияна Йотова, жени-посланици в България
и жени-лидери на неправителствени организации по повод

Международния ден на жената.
Момичета на възраст от 15 до 19
години от цяла България имаха
възможността да изразят своите
възгледи по значими социални
въпроси, като победителките ще
могат да работят с жени-лидери и да се запознаят с тяхната
дейност. Тазгодишната тема на
конкурса беше „Как бихте използвали силата си като личност
и посланик за един ден, за да
постигнете позитивна промяна в
обществото”.
Продължава на стр. 3

Официалното откриване
ще бъде в 19.00 часа в присъствието на представители
на ръководството на Съюза
на глухите в България (от УС,
РО и ТО) и на община Враца, както и на обществени
деятели и представители на
сродни организации.
Тази година събитието е
посветено на 85-годишнината от създаването на Съюза на глухите в България.
За добрата организация е необходимо да съобщим на всички желаещи, че:
* Записването за участие в пролетния бал става в районните
организации на СГБ, или в младежките районни организации
на глухите по места.
* Крайният срок за записване е 25 март 2019 г.
* При записването всеки трябва да заплати и куверт от 35
лева за официалната вечеря.
* Настаняването в хотела и нощувката е по лично желание
и с лични средства.
*Регистрацията на участниците ще приключи до 18.30 ч., на
6 април, на рецепцията на хотел „Хемус”.
*В 19.00 ч. е откриването.
След което предстоят най-хубавите часове – чак до полунощ.
Програмата тази година предлага страхотни изненади – томбола, игри, награди, танци, танци и още толкова веселие! Ще бъде
прекрасно!
На следващия ден след бала, на 7 април, по време на престоя си в града, участниците в младежкото събитие ще имат възможността да посетят местните културно-исторически обекти и
природните забележителности на град Враца. Какво по-добро
от това да се върнем и по-обогатени с култура и знания!
От ръководството на МОСГБ
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Относно приложението „112 Bulgaria”
В предишния брой на вестник „Тишина” беше публикувана статията на Тилка Кайрякова
„Обучение и въпроси за достъп
до тел. 112”, в която се посочваха някои от слабите моменти в
достъпното за хората с увреден
слух приложение „112 Bulgaria”
за връзка с телефона за спешни
повиквания. Сред посочените
слабости (уверих се директно,
при инсталирането на приложението на моя личен смартфон), на първо място е именно
цитираният от г-ца Кайрякова
прекалено усложнен начин за
регистрация, който определено
затруднява глухите хора. Написаното от нея ме накара да
споделя с читателите и всички
заинтересовани това, което установих при инсталирането на
приложението. А също и поради факта, че още от 2009 г. се
интересувам и превеждам за
вестник „Тишина” всяка една
новина, свързана с достъпа до
телефона за спешни повиквания 112 (съкратеното му наименование е ЕЕН 112). И през
годините, досега, представях
във вестника всичко, което доведе до приемането на закона за националната система за
спешни повиквания с ЕЕН 112

– и успехите, и неуспехите (защото имаше и такива, уви!). Но
СГБ продължаваше да настоява
за достъпа на хората с увреден
слух до ЕЕН 112. Бяха обсъждани различни варианти на подобни приложения за глухите
хора от държавите-членки на ЕС.
Някои от тях дори се споделиха
коментираха с голямо одобрение от българските глухи хора,
в страницата на СГБ във фейсбук
мрежата, тъй като те считаха, че
достъпът е улеснен, а контактите
с центъра 112 в съответната държава – сведени до стилизирани
миниизображения или видеоразговор на жестов език, което
на практика бе именно съобразяване с увреждането и възможностите им.

Ще припомня и нещо важно
– първоначално в текстовете на
закона за тел. 112 беше заложено
чрез АХУ да се предоставят безплатно необходимите технически
средства на глухите хора (таблети
или смартфони), чрез които да се
ползва приложението. Тези текстове изцяло отпаднаха след приемането на новия закон за хората с увреждания, а регистърът в АХУ, чрез
който да се предоставят въпросните устройства, все още не съществува на практика… Но дори и да ги
имаше – от личен опит съм се убедила, че много малко от възрастните глухи могат да ползват без
проблем смартфони, за разлика
от младите глухи и тези на средната възраст. А точно те, по-възрастните, са и с повече заболявания, съответно и с необходимост
от достъп до това приложение…
Най-лошото е, че повечето от тях
са самотни, живеещи в малките
градчета и селата, където все още

няма и възможности за интернет
връзка – едно от задължителните
условия за ползване на приложението и реално погледнато, без
връзка с интернет, те няма как да
го ползват.
Но да се върна на слабите звена при регистрацията на приложението, които имат нужда от допълнително преработване (то все
още е в тестов период и предстои
доусъвършенстването му):
* Основателно бяха зададени
въпросите в публикацията на Тилка Кайрякова относно вкарването
на снимка на решението на ТЕЛК,
предвид факта, че при по-младите глухи повечето от тези решения
са с временен, две- или тригодишен срок. Малко трудно ми е да
повярвам, че хората, които предоставят одобрение за ползването
на приложението, ще проверяват
след 2 или 3 години дали срокът е
продължен или не. И ако не е – да
прекратят ползването на приложението.

* От друга страна, повечето
от родените глухи са с пожизнен
срок на решенията си. Но в опциите при регистриране за срока
на ЕР на ТЕЛК липсва вариантът с
надпис „пожизнен”! Моят случай
бе малко по-различен – срокът на
решението ми автоматично, съгласно законите в страната, след
навършването на пенсионна възраст, бе станал пожизнен. Наложи
се да изпращам имейли до центъра на тел. 112, в които обяснявах
ситуацията и на следващия ден бях
включена в системата.
* Не е за пренебрегване и друго – след като ЕК със специална
директива ограничи ползването на лични данни – защо тогава
искат да се предоставя ЕГН? Още
повече, че в приложената снимка
с решението на ТЕЛК са включени
както ЕГН, така и номера на личната карта?!? Пробвах да откажа
да ги предоставя – отказана ми
беше регистрация…
* Не на последно място, оп-

цията за личен асистент накрая
(последната стъпка от регистрацията) – считам, че за момента тя
е напълно излишна. За близки на
глухите, които да бъдат посочени
във въпросната опция, чрез които
да се осъществи гласова връзка процентът на тези от глухите хора,
които живеят заедно с чуващи
свои роднини, е нищожно малък!
А и те, резонно, без проблем биха
се обадили на 112 при нужда, без
да е необходимо да ползват приложението! И още нещо – засега,
няма как във въпросната опция
да бъдат посочвани като лични
асистенти жестовите преводачи
по места (законът за социалните
услуги ще почне да действа, по
думите на министър Петков, след
2020-а година и с този закон вероятно ще бъде предоставена възможността да се ползват преводачите като такива).
* Ще завърша с нещо важно някои от познатите и приятелите
ми твърдяха, че приложението е
предназначено за всички хора с
увреждания и може да се ползва
с обикновен телефон – това не е
вярно. Технически просто не е
възможно! Точно затова в съобщението пред медиите изрично
беше споменато, че „112 Bulgaria”
е за хора със слухови или говорни
проблеми!
(Забележка: Подробностите
за положените от Съюза на глухите в България усилия за приемането на Закона за националната система с ЕЕН 112, както
и за осъществените инициативи досега, може да се прочетат
в бр.18/19 и бр.20 от 2011г.; бр.6
и бр. 11 от 2012 г и бр. 9-10 от
2016 г.)
Петра Ганчева

Съюз на глухите в България
ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И РАЙОННИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ
ТО- Ракитово: 23.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Доспат: 24.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- градска Юг /Пловдив/: 26.03.2019 г. от 17.30 ч., в клуба на РО
ТО – градска /Тракия/: 28.03. 2019 г. от 17.30 ч., в клуба на РО
ТО –Карлово: 30.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Пазарджик: 31.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО –градска/ Изток/Север/ : 02.04. 2019 г. от 17.30 ч., в клуба на РО
ТО- Златоград: 05.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Смолян: 06.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Панагюрище: 10.04.2019 г. от 16.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Асеновград: 13.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Окръжна: 14.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
ТО- градска /Център /Запад/: 16.04.2019 г. от 17.30 ч., в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО-Пловдив
04.05.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ЯМБОЛ
ТО - градска /Ямбол/: 15.04.2019 г. от 17.30 ч., в клуба на РО
ТО- Сливен: 18.04.2019 г. от 17.30 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Ямбол
14.05.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ХАСКОВО
ТО-градска /Хасково/: 04.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
ТО –Момчилград: 07.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Кърджали: 07.04.2019 г. от 14.30 ч., в клуба на ТО
ТО-Харманли: 31.03.2019 г. от 10.30 ч., в клуба на ТО
ТО-Димитровград: 14.04.2019 г. от 10.30 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Хасково
19.05.2019 г. от 10.30 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ДУПНИЦА
ТО-градска /Дупница/: 21.03.2019 г. от 16.30 ч., в клуба на РО
ТО-Гоце Делчев: 02.04.2019 г., в клуб на инвалидите
ТО-Кюстендил: 06.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО

ТО-Сандански: 12.04.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Петрич: 13.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Благоевград: 16.04.2019 г. от 17.30 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Дупница
11.05.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В РУСЕ
ТО-градска /Русе/: 11.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
ТО-Разград: 30.03.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Силистра: 06.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Русе
11.05.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ШУМЕН
ТО-градска /Шумен/ : 07.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
ТО-Попово: 12.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Търговище: 13.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Нови Пазар: 19.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Шумен
11.05.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ТО-Велико Търново: 11.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на ТО
ТО-градска /Горна Оряховица/: 15.04.2019 г. от17.00 ч.,
в клуба на РО
ТО-Павликени: 16.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Габрово: 20.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Елена: 23.04.2019 г. от 10.00 ч,, в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Горна Оряховица
14.05.2019 г. от 13.30 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В СОФИЯ
ТО-градска /София/
ТО-1: 04.04.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
ТО-2: 11.04.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
ТО-3: 18.04.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
ТО-4: 24.04.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
ТО-Перник: 12.04. 2019 г. от 18.00 ч., в клуба на ТО

ТО-Пирдоп: 13.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-София
16.05.2019 г. от 18.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В БУРГАС
ТО-Поморие: 12.04.2019 г. от 16.30 ч., в клуба на ТО
ТО-Карнобат: 10.04.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО-градска /Бургас/: 16.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО-Бургас
11.05.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В СТАРА ЗАГОРА
ТО-„Тих труд”: 16.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на „Тих труд”
ТО-градска /Стара Загора/: 17.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
ТО-Казанлък: 18.04.2019 г. от 16.30 ч., в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО-Стара Загора
20.05.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛЕВЕН
ТО-Лом: 05.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Видин: 06.04.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Монтана: 19.04.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Ловеч /в т.ч. Троян/ : 23.03.2019 г. от 10.00 ч., в клуба на ТО
ТО-Свищов: 23.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО- Мездра: /в т.ч. Роман, Враца, Ребърково/
31.03.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на ТО
ТО-градска /Плевен/: 18.03.2019 г. от 17.00 ч., в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО-Плевен
18.05.2019 г. от 11.00 ч., в клуба на РО
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ ВЪВ ВАРНА
ТО-Добрич: 31.03.2019 г. от 10.00 ч., в Културен дом Добрич
ТО-градска /Варна/: 04.04.2019 г. от 18.00 ч., в Културен дом Варна
Събрание на пълномощниците на РО-Варна
10.05.2019 г. от 18.00 ч., в Културен дом Варна
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ТЕАТЪР

Предизвикателството да прехвърлиш границата

В БУРГАС

В СОФИЯ

В СТАРА ЗАГОРА

В ЯМБОЛ
„Мим-Арт”. Представлението е по пиесата „Кукунор и Унико” на Ееро Енквист.
Адаптация и режисура: Васил Спасов.
Сценограф: Бояна Бъчварова. Консултант: Мария Атанасова. Жестов преводач: Силвана Павлова.

оградата. По пътя към Другия, който винаги си струва да бъде извървян! И успяват.
Невероятно е!
А самият спектакъл също оставя невероятното чувство – че няма граници между хората в емоциите, в чувствата и доброто, когато искат и могат да се намерят.
Успехът на спектакъла се крие и в друго.
В невероятната сила и желание на глухите
актьори Росица Караджова и Нури Яшяров, които са направили невъзможното.

Думите
на
чуващите
актьори
потвърждават това. Ето какво казва актрисата Виолина Александрова: „Те притежават изключителна харизма в себе си.
Самият им изказ е вече театър. Това е театрален език.”
Тодор Янкулов: „Аз почти винаги забравям, че са нечуващи. Те имат отношение към словото. Те ценят всяка дума.
Прекрасно е да се работи с тях, защото
понякога чуващите не чуват какво им се
казва.”
И накрая- оценката от специалистите:
„Прилагайки иновативни за страната ни
театър и драма техники, актьорите провеждат неформално гражданско образование. Публиката не е само зрител, а
и участник в интерактивните представления. Прекрасно е!”
Спектакълът е реализиран от театър „Цвете” в партньорство с театър

От стр. 1
За тези, които не са гледали постановката, но трябва да я видят, ще издадем „магията” на спектакъла. Интересното тук е,
че глух и чуващ актьор пресъздават един
и същи герой, един и същи образ. Като
две лица на една и съща монета. Тук има
синхрон в изказа. Но се търси и синхрон в
емоционалното поведение, в преживяването на актьорите, както и в изказа на чувствата, които ги вълнуват. А актьорите – в
партньорство, пресъздават своите мечти,
страхове и копнежи пред своята чуваща и
нечуваща публика.
Фабулата не е обикновена – двама
войници от воюващи държави охраняват
от двете страни общата граница. Въпреки всички ограничения, които са им наложени – психологически, физически и
емоционални, те ... откриват Човека отвъд

БЪЛГАРСКА ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗЯВА
НА СПОСОБНОСТИ НА МЛАДИТЕ

„Има граници, които са твърди и
недостъпни като минирани полета!
Има граници чисто формални и тях
всеки престъпва безнаказано!
Има граници, гъвкави и променящи
се като чувствата, мислите и
отношенията ни!
Раят е другАде!
Раят е друг-Ад е!”

За Стела и изложбата „Усещане за красота”

СОФИЯ КАЛИНОВА В
„ПОСЛАНИК ЗА ЕДИН ДЕН”

От стр. 1
При представянето на инициативата пред медиите вицепрезидентът Илияна Йотова разказа накратко за партньорството с британското посолство в тази кампания, като
посочи значимостта на тазгодишната тема и изрази надежда, че посланията на инициативата ще достигнат до повече
хора в България чрез дискусии в различни краища на страната. Вицепрезидентът приветства включването на неправителствените организации в инициативата, като подчерта:
„Те са не само коректив, но и източник на предложения за
успешни политики, за справяне със сложните проблеми”,
изтъкна Илияна Йотова, която участва в инициативата, като
покани в екипа си участник от конкурса.
„Искаме да насърчим амбицията на момичетата от цяла
България - от малки села или с увреждания. Ние вярваме,
че потенциалът им няма лимит. Те трябва да знаят каква
сила имат да работят в полето на международната дипломация или да насърчават положителните промени в обществото”, заяви посланик Хопкинс. Втората цел на инициативата е момичета да почерпят вдъхновение от жени лидери
в различни сфери на живота.
Кулминацията на събитието беше в навечерието на 8
март, когато се събраха всички участници в инициативата.
Специално вдъхновяващо обръщение към тях на жестов
език имаше София Калинова, с увреден слух, избрана през
2015 г. за една от десетте най-изявени млади личности, за
която неведнъж сме писали във вестник „Тишина”.
По време на цялото събитие имаше жестов превод от
Милена Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ и
Надя Мирчева, водеща специалното предаване за хора с
увреден слух по БНТ.
Публикацията подготви Петра Ганчева

Направих някога едно кратко представяне на Стела с
нейната безкрайна любов към рисуването върху коприна
(в бр. 8/2015 г. на вестник „Тишина”). Там, в своята изповед „Моят копринен път” художничката, надарена с безспорен усет към изключително нежната материя, с която
работи и върху която пресъздава своите най-съкровени
мисли и чувства, споделя:
„Казвам се Стела Стаева. Родена съм на 22.02.1981 г.
в Трявна. Съдбата е решила да не познавам света на звуците, защото по рождение съм глуха. Това обаче не ме
потиска, защото се опитвам да търся красотата на заобикалящия ни свят в играта на линиите и хармонията на
цветовете.
Завърших специалността „Моделиране и конструиране
на облеклото” в габровския текстилен техникум. Оттам и
тръгна началото на моя копринен път. По него имах срещи
с удивително искрени, талантливи и добронамерени хора.
Първата ми среща беше с две японки, които преподаваха
японско приложно изкуство. Те ми показаха, че речта не
е единственото средство за общуване с околните. Човек
може да изразява своя свят и чрез изкуството. В процеса
на заниманията започнах да изпитвам все по-голяма радост от допира на четката върху нежната коприна. Усетих,
че тази техника хармонира с моя вътрешен свят –чувствен,
романтичен, целеустремен. Затова, когато дойде времето
на раздялата ми с моите незаменими учителки, вече знаех, че трябва да продължа да вървя по моя копринен път.

Следващите две години работих под ръководството
на габровската художничка Добринка Терзиева – човек
с голям опит и още по-голямо желание да се раздава за
хората. Вече опитвах нови неща – картини, икони, дрехи. Добринка Терзиева укрепи увереността ми, че мога и
трябва да вървя напред. Участвах в различни инициативи
и изложби. През 2012 г. получих майсторско свидетелство
от Регионалната занаятчийска камара в Габрово. Редовно
предлагам свои неща в галерията „Уста Дарин” в Трявна.
Работя по своята професия, но не съм достигнала края на
моя копринен път. Продължавам напред, защото надалеч
се тръгва с малки крачки...”
В този хубав празничен ден – Осми март – Стела, заедно с още две невероятни художнички, откриха в Специализирания музей в Трявна общата си изложба „Усещане
за красота”, предизвикала интереса и вниманието и на
местните медии, и на тревненци, които не пропускат нито
едно голямо културно събитие.
А изложбата бе именно такава! Съжалявам само, че нямаше как и аз да присъствам! Поздравявам те от сърце,
Стели - представянето ти е повече от чудесно! Поздравления и за Мануела и Теодора – всичко, което показахте – от
картините през бижутата и дизайнерските тоалети – изглежда прекрасно на снимките! Нека и занапред бъдете
все така успешни в творческите си пориви!
Петра Ганчева
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Зимен лагер 2019 г. на Младежката органи
От стр. 1
Семинарът официално бе открит от Росица Караджова, председател на МОСГБ. Тя
представи членовете на ръководството на МОСГБ с техните длъжности и запозна участниците с програмата на семинара.
Виолетка Илиева имаше задача да се занимава с малките деца; Василен Грозев беше
фотограф; Мария Косева и Вилдана Дерменджиева доброволно да помагаха на всички. Росица Караджова раздаде програмата на всеки един делегат; Вилдана Дерменджиева и Мария Косева раздадоха тениските, а Магдален Цветанов подари мартеници
на всички.
Росица Караджова беше водеща по време на цялото събитие.
В рамките на семинара лекторите представиха изключително интересни презентации. В началото на участниците бяха представени две презентации, които Росица Караджова беше подготвила: едната – за „Националната система 112” и за достъпа на
хората с увреден слух и говор до единния европейски номер за спешни повиквания
112; а другата презентация беше за работата по международния проект „ProHear”.
По първата презентация делегатите имаха много въпроси. Затова дискусията бе
оживена. По време на видеото, което представиха Росица Караджова и Митко Якимов,
те отговориха и на въпросите, които бяха най-належащи. Бе разяснено, че приложението за достъп до тел. 112 ще се развива и в бъдеще със следващи нива на чат и видеоинформация, за да се намали драстично времето за пристигане на спешната помощ. Беше
показан и начинът за регистриране в него.
По следващата презентация Росица Караджова и Силвана Павлова обясниха подробности по изпълнението на международния проект „ProHear” за подобряване пригодността за заетост на хората със слухови увреждания по европейската програма „Еразъм +”

Презентация на тема „Подкрепена заетост” представи Сребрина Видева. По време
на въпросите и дебатите тя обясняваше какво е подкрепена заетост и как се осъществява посредничеството при наемане на работа, като подчерта, че подкрепената заетост
се фокусира върху възможностите на човека, а не върху увреждането му. И обясни, че
подкрепата се осъществява в съответствие с индивидуалните потребности на лицето.
На второ място са връзката и консултациите с работодателите. Освен това на присъстващите беше разяснено как се оказва подкрепа и помощ на хората с увреждания или
други групи в неравностойно положение, за да получат и запазят платената си работа
на отворения пазар на труда, а също и как се прави автобиография или CV, като се посочиха основните моменти – че тя очертава лична информация, представя конкретните
умения, опит и квалификация. подходящо подготвената автобиография помага да „се
продадеш” на бъдещия работодател, като изтъква силните страни и постиженията на
човека, който търси работа, като основната й цел е да го доведе до интервю. Написването и актуализирането на автобиографията е полезна техника при търсенето на работа, защото помага да се опишат уменията и опита, а също така и това, което даден
човек е постигнал в работата, образованието и свободното си време.
Представена бе и презентация на тема „Човешки права” с лектори бяха Росица Караджова и Мария Косева. Те обясниха, че правата на човека са права, на които всеки човек има право като човешко същество. Те се отнасят за всички хора в целия свят. Отделните човешки права са взаимно зависими и образуват единство. Те целят да защитят
достойнството и свободата на хората. След приключването й имаше дискусии и дебати.
И още една презентация, свързана с тази тема: „Универсалната декларация за
правата на човека” представена от Росица Караджова и Вилдана Демерджиева. С много факти и видеоматериали те разясниха какво представляват като понятия свободата, равенството, националността, убежището, правното равенство и правната помощ.
Последваха дискусии и дебати.
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изация към Съюза на глухите в България
Пак по темата беше и презентацията „Наградата на ООН за човешки права”, представена от Росица Караджова. По време на презентацията участниците научиха много
интересни и важни неща. Например, наградите на ООН в областта на правата на човека
са учредени от Общото събрание на ООН през 1966 година. Церемонията по награждаването традиционно се провежда на 10 декември, който е обявен за Ден на правата на
човека на ООН.
Митко Якимов, гост и глух лектор, представи презентация на тема „Деф арт”, като
обясни, че основният начин за комуникация тук е жестовият език. Деф-арт показва възможностите и възприятията, основани на преживяванията на глухите и използва формални елементи на изкуството, изразявайки вродения културен или физически опит на
глухите. Тези преживявания могат да включват метафори, перспективи и прозрения във
връзка с околната среда ( акто естествения свят, така и културната среда на глухите), духовен и всекидневен живот. След това имаше няколко интересни въпроси и дискусия.
Последната презентация „Глухите печалби” бе представена от лекторите Магдален Цветанов и Росица Караджова. Те обясниха тенденцията за все повече уважение
и ползване на жестовия език в телевизионните предавания, филмите и социалните
медии. Защото – сигурно е, че този език е най-бързо развиващият се. Това е четвъртият най-популярен език в САЩ. Ползите от него са невероятни: двуезичието стимулира
мозъчната сила. С жестовия език може да се получи по-голямо възприятие и оценка на
визуалното изкуство, тъй като е 3D език. С него може да се общува през прозорци, под
вода, или дори с пълна уста, дори с животни и т.н.
По време на зимния лагер имаше и занимания в работни групи, уоркшопове и
забавни игри, които създадоха прекрасна атмосфера на обич, другарство и умение да
бъдем партньори заедно.
Децата също бяха щастливи. За тях имаше специални занимания, а също и игри по
плуване в басейна на хотела.

Но в тези дни, трябва да кажем, че всички имаха възможност да усетят и удоволствието от организираните развлечение. Така например, скиорите успяха да се пуснат
по прекрасните писти в курорта. Ценителите на историята успяха да разгледат забележителностите на град Банско. А други се насладиха на плуването в топлия басейн на
хотела. И още – майсторите на фотокамерите, успяха да направят прекрасни снимки и
видеа за всичко това.
Дойде време и за тържествената вечеря, в която най-приятният момент бе връчването на наградите на най-добре представилите се. Специален гост беше г-н Николай
Нинов, председател на Съюза на глухите в България, който получи заслужените големи благодарности от Росица Караджова за подкрепата на младежката организация.
Росица Караджова раздаде подаръци като благодарност и на Виолетка Илиева,
Ванко Недялков, а също така благодари и за работата на жестовия преводач Силвана
Павлова, на ръководството на МОСГБ и на останалите участници и делегати.
И дойде неочакван момент. Ръководството на МОСГБ изненада Росица Караджова с прекрасен подарък за това, че като председател на МОСГБ, е направила толкова
много неща за организацията, успяла е да ги научи на много доброта и на безценни
умения. А благодарността е наистина заслужена.
Като обратна връзка последваха и изказвания на участниците, които бяха доволни
от стореното в тези прекрасни дни.
Накрая Росица Караджова проведе една прекрасна игра - „Кахоот”, с въпроси, на
които участниците трябваше да дадат точните отговори, за да получат най-висок
резултат. Последваха и други игри, и весели забавления, след което семинарът и
зимният лагер на младежката организация към Съюза на глухите в България бяха
закрити.
Росица Караджова, председател на МОСГБ
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ПРАЗНИЦИ В СГБ
В Ямбол и Сливен

В Бургас

Незабравими мигове на Осми март

Празнувахме по женски

През тази година жените от районната организация на глухите в Ямбол решиха да
отпразнуват Международния ден на жената и майката в празничната обстановка на
заведението „Болаир”. Заместник председателката на РО Радка Радева поздрави всички присъстващи, като им пожела здраве и да са много обичани. С наздравици, танци и
весело настроение прекарахме чудесно и останахме до късно вечерта.

На 10 март т. г. част от нас, жените-членки на РО на глухите в Бургас, се събрахме
да отпразнуваме по женски Осми март в семпло и уютно заведение. За веселото ни
настроение допринесоха забавните томбола и игри, а също и танците. Прекарахме си
наистина чудесно!
Мария Грудова

В Нови пазар

Отбелязахме народните празници
Първият празник, който чествахме
след изпращането на старата и посрещането на новата година, беше Бабинден.
Чествахме го с много веселие, защото
е ден, посветен на раждането на новия
живот. А следващият повод, който ни събра отново да празнуваме заедно, беше
денят на свети Трифон Зарезан. Вдигнахме наздравици за здраве и плодородие
и се веселихме до късно, като си пожелахме през март да бъдем отново заедно за пролетните празници.
Мария Димитрова, председател
и Кера Петрова, организационен
секретар

А жените от ТО-Сливен празнуваха в клуба на ТО заедно със съпрузите и приятелите
си. Специално за тях беше разиграна томбола и всяка жена получи малък подарък. С
много веселие и забавни клипове всички празнуваха до три през нощта.
Живка Димова, координатор на РО на глухите в Ямбол

В Пазарджик

Празнувахме заедно

Здравейте,
скъпи хора!

Пишат ни от Ракитово

Искам да Ви поздравя с празника на
обичта към хората - Свети Валентин.
„Обичта към хората” е нашето мото,
на членовете на ТО на глухите в Ракитово.
На 13 февруари се проведе среща на
членовете от ТО- Ракитово в клуба ни. Бяхме приготвили вкусни ястия за общата
трапеза, весела програма с подходящи
стихове и песни, изпълнени от присъстващите на празненството.
На тази среща отпразнувахме и рождените дни на наши членове, които почерпиха. Беше много забавно и незабравимо.
С уважение Величка Стоева, организационен секретар на ТО–Ракитово.

В Монтана

Поздрав

Не е случайно, че в единствения за годината „женски” месец има един прекрасен
празник, посветен на майката и жената – 8 март. В този ден традиционно почитаме
майката и съпругата, отдадена както на семейството, така и на професионалната си
кариера.
Взехме решение да отпразнуваме този ден на 10 март, за да може в празненството
да се включат всички – както по-възрастните, така и тези, които са на работа през седмицата.
Празненството започна по обед, в 12 часа, в нашия клуб с приветствието на председателя Румен Велков, който сърдечно пожела на всички присъстващи здраве и успехи.
След това на дамите бяха връчени специални подаръци, закупени от ръководството на
ТО, с активното съдействие и участие на Гълъбина Зашева, секретар на ТО, която осигури спонсори. Присъстващите членове изказаха специална благодарност към ръководството на ТО, което положи всички усилия, зада прекарат чудесно този незабравим ден.
Празникът продължи с вкусен обяд, който също беше подпомогнат от спонсори, като
имаше и много музика, съответно – и танци.
Използваме повода, за да пожелаем на всички жени от съюзната организация здраве, успехи, равноправие и уважение – както в семейството, така и в работата!
Румен Велков, председател на ТО-Пазарджик

Ангел Борисов, заместник председател на ТО на глухите в Монтана, празнува
наскоро 70-годишен юбилей.
Членовете на организацията му благодариха за годините, отдадени на организацията в Монтана и специално го поздравиха така:
„Пожелаваме ти от сърце път, който
винаги да те води до сърцата на хората;
цели, които да осмислят дните ти и да
те правят щастлив! Животът ти да е
изпълнен с много приятни изненади, за
да се запази тръпката! Да имаш достатъчно добри приятели, които да ти
дават спокойствие и подкрепа! И решителност – за да бъде всеки следващ ден
от живота ти по-хубав от предишния!
Бъди здрав и много щастлив!
Живей все така достойно, че животът да няма какво да коригира!”
Членовете на ТО на глухите гр. Монтана
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НАШИЯТ ЖИВОТ В СГБ

Продължаваме с поредицата от представянето на живота и дейността през изминалата 2018 г. на
членовете в районните организации. В този брой четете за

РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ В ПЛОВДИВ

Богата организациона дейност:
През първото тримесечие се проведоха годишните отчетни събрания на ТО и РО. Редовно се провеждаха и ежеседмичните събирания в клубовете за социални контакти. При тези посещения
членовете получаваха информация за текущи мероприятия на СГБ,
РО и ТО, отбелязваха се рождени и именни дни; отдаваше се почит
към бивши активисти; изнасяха се различни беседи на здравни, социални, политически и исторически теми. Клубът за социални контакти в РО беше посещаван редовно всеки вторник и събота. През
второто тримесечие, освен ежегодното годишно отчетно събрание
на РО и ежеседмичните събрания в клубовете за социални контакти, в ТО също проведоха събрания. Темите, които се обсъждаха
на тях, бяха най-разнообразни: относно фирмите предоставящи
работа на хора с увреждания; великденските празници; назначеното от кмета на Зли дол глухо момиче за секретарка; за Априлското въстание; предстоящите събори; реформите в ТЕЛК; мнимите
измамници, събиращи помощи от името на СГБ; информация за
инвалидните пенсии; гибелта на Гоце Делчев; 24 май; правата на
хората с увреден слух и промените в законодателството; директивата на ЕК за личните данни; 1 юни; 2 юни; за Долината на розите
и тракийските царе; скокът на цените и месечната издръжка на човек; поезията на Маяковски; промените в устава на СГБ и тези за помощите на хората с увреждания. Подобни теми бяха разисквани и в
ТО, като се предоставяше и актуална информация за традиционните празници и обичаи, участието на членовете в съборите на СГБ и
законодателните промени, свързани с хората с увреждания. Двама
членове участваха в проведения от младежката организация към
СГБ национален младежки семинар в Пампорово. През третото
тримесечие акцентът в работата и дейността бяха изборните събрания в ТО и РО. Младежката организация също проведе 2 събрания. Продължиха и ежеседмичните събрания в клубовете на РО и
ТО, на които освен традиционните чествания на рождени, именни
дни и помени; отбелязване на Димитровден, Архангеловден, Деня
на християнското семейство, Никулден и Коледа, членовете получаваха информация за текущи мероприятия на СГБ, дискутираха
върху беседи на здравни, социални, политически и исторически
теми; обсъждаха актуални информации, свързани с новия закон
за хората с увреждания и новата наредба за ТЕЛК, пенсиите, слуховите апарати и др., а също и проблемите на малцинствата, криминалната обстановка в страната. Членовете бяха информирани
и за пенсиите; слуховите апарати; подготовката и събирането на
средства за честването на 3.ХІІ.; Коледа и Нова година; колективно
се запознаваха с новоизлезлите от печат броеве на вестник „Тишина”, отбелязваха традиционните народни празници; честваха деня
на будителите; присъстваха на исторически образователни беседи,
сред които тази за „Руският цар Борис Годунов - с български корени”. Подобна дейност беше реализирана и в клубовете на ТО-Карлово, ТО-Смолян, ТО-Доспат ТО-Златоград и ТО-Ракитово, като там
членовете освен, че отбелязаха деня на възрастните хора и международния ден на хората с увреждания, присъстваха на общинските
празници, обсъждаха проблемите, свързани с настъпващата зима
и подготовката за провеждането на коледно-новогодишните празненства. Общо за цялата изминала 2018 година бяха проведени
(вкл. с отчетните и изборните събрания), 359 мероприятия и
организационни прояви с общо 5956 членове.
Културно-масови прояви:
През първото тримесечие в клуба на РО-Пловдив бяха осъществени следните мероприятия: честване на Бабинден; отбелязване
на двойния празник на 14 февруари – деня на влюбените и на свети
Трифон с конкурс за най-добро домашно вино; представителки на

женсъвета посетиха СДГ за глухи деца „Фердинанд Урбих”, където
връчиха на децата мартеници, изработени от съюзните членове на
ТО-Панагюрище; отпразнуваха 8 март. В ТО в Пазарджик, Ракитово,
Карлово и Панагюрище също традиционно отбелязаха Бабинден,
14 февруари, 1 март и 8 март; а членовете на ТО-Смолян посетиха
и два концерта – този на Валя Балканска и тържествения концерт
за Трети март. Карловци присъстваха на митинга, посветен на 170
г. от рождението на Христо Ботев и на 140 г. от освобождението на
Карлово.
През второто тримесечие пролетните празници бяха за пореден път поводи за честване и празнуване в клубовете на РО и ТО.
Членовете участваха в редица прояви и мероприятия, посветени на
Цветница и Великден, празниците на розата и лавандулата; деня
на св. св. Кирил и Методий и 142 г. от Априлското въстание с поклонение на „Оборище”. Интересни за всички участници бяха и
изложбата-базар „Родопски занаятчии” и празникът „Златоградско
чеверме”.
През третото тримесечие в клуба на РО бе проведено честване
85-годишен юбилей на изтъкнатия спортист и активист Гичо Желев.
Във всички ТО акцентът на тримесечието бе честването на рождения ден на съюзната организация – 12 юли 1934 г. Успоредно с това
по места честваха също деня на Независимостта на България и 181
г. от рождението на Христо Ботев; а също и международната седмица на глухите и международния ден на глухите хора.
През четвъртото тримесечие традиционно освен честването на
международния ден на хората с увреждания (3 декември), навсякъде бяха проведени коледно-новогодишни празненства. В някои
ТО бяха чествани и традиционни народни празници, организираха
се посещения на театри, концерти и изложби, като общо за цялата година бяха осъществени 90 мероприятия с 2004 членове.
Туристическа и спортна дейност:
В първото тримесечие, през студения зимен период не бяха осъществени туристически и спортни прояви. През второто тримесечие отборът на РО, заедно с 50 туристи взе участие в националния
събор със състезание по риболов на яз. „40-те извора” край Асеновград. Свои изяви осъществиха и по места членовете от То, предимно екскурзии с опознавателна цел; част от членовете отдъхваха в
хотел „Тишина” в Приморско. Най-много бяха туристите, участвали
в националния туристически събор в Паничище. През последното

тримесечие на годината бяха осъществени цяла поредица от шахматни състезания и прояви в София и Пазарджик. Казано на езика
на цифрите, за целия отчетен период се осъществиха 36 мероприятия със 761 туристи и спортисти.
Социална дейност:
Периодично членовете ни бяха подпомагани за явяването им
пред ТЕЛК и ТОЛЕК, при попълването на разни молби, формуляри
и документи; предоставени бяха и жестови услуги на нуждаещите се при посещенията им при личен лекар или други медицински
специалисти, а също и в съда, общината, „Социално подпомагане”,
„Жилищно настаняване” и др. институции. Съгласно правилника
на СГБ бяха предоставени социални помощи на нуждаещите се
членове; подпомогнати бяха тези, които искаха карти за отдих през
лятото в почивните съюзни бази; бяха обработени и документите
по чл. 51 от ПЗИХУ; също така бе оказвано съдействие на членовете
при регистрацията им в бюрата по труда и търсене на работа; подпомогнахме участието на млади членове в проект на организация
„Младежки глас” за обучението им в предприемачество. Членовете на ТО-Смолян участваха в безплатните консултации с лекари-специалисти, като 13 членове бяха прегледани за туберкулоза по
време на кампанията. Традиционно от ръководството посещават
болни членове в домовете им, за да им помагат. В ТО-Пазарджик
издействаха дрехи втора употреба и ги раздадоха на 40 членове; а
15 членове на ТО-Карлово направиха посещение на болен член в с.
Дъбене. Предоставените скромни дарения от кмета на Асеновград
и на фирма „Маджаров” бяха оползотворени по време на събора
в Паничище. Общо за изминалата 2018 г. са били предоставени
социални услуги и оказана помощ на 2 123 членове.
Публикацията подготви Петра Ганчева

ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ

ТРУДНИЯТ ПЪТ НА ГЛУХАТА НАДКА НАЧОВА ДО СВЕТОВНИТЕ МЕДАЛИ
Днес ще ви разкажем за едно момиче, което има
смелостта да вярва в мечтите си и да се бори за тях. А
упоритият труд не остава незабелязан и помощта се
появява точно, когато имаш най-много нужда от нея.
Надка Валентинова Начова е
ученичка в 11 клас в Спортно училище „Васил Левски” в Пловдив.
От ромски произход е, има увреден слух. Но обожава спорта и се
занимава активно от години с лека
атлетика.
И неслучайно трупа успех след успех. Тренира в Армейски лекоатлетически спортен клуб „Тракия-96”-Пловдив и става вицешампион на националния шампионат по лека атлетика за девойки, старша възраст
– многобой, в зала,, проведен на
27-28.01.2018 г. в зала „АСИКС. Арена” в София. През 2017 година Над-

ка Начова се класира на 3-то място
– многобой в зала, девойки старша
възраст и 3-то място на многобой на
открито, девойки – младша възраст.
След националните успехи Надка Начова искаше да покаже какво може и извън пределите на държавата ни. Тя имаше възможността
да се състезава на Европейско първенство за хора с увреден слух в гр.
Гомел, Беларус. Но за това се изискваше сериозен финансов ресурс, с
който семейството на Надка не разполага.
И тогава, в момента, в който
бе готова да се откаже, въпреки ог-
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ромното си желание , ръка й подаде кметът на с. Караджово, общ.
Садово Борислав Благоев. Той прие
присърце ситуацията на момичето
и освен, че я финансира отчасти,
продължи да търси спонсори, за да
се събере нужната сума и Надка да
замине за Беларус. Един от тях е и
Център „Амалипе”.
Подкрепата, която упоритото момиче получи беше стократно възнаградена. Надка Начова взе бронзов медал като извоюва 3-то място
за България след конкурентките от
Русия и Украйна.
След огромния и успех на европейският форум, Спортното училище в Пловдив й предложи едногодишна стипендия.
Надка Начова е пример за амбициозен млад човек с увреден
слух, който не спира да преследва
мечтите си и да вярва в себе си. Тя е

вдъхновяващ пример за всички младежи, които срещат трудности по
пътя си и се отказват лесно. Трудът и
усилията не остават неоценени.
По информация от интернет

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

8

ТИШИНА

СПЕКТЪР

КОЗМЕТИКА У ДОМА

Вълшебството на лимона

И... отново е пролет.
Да, пролетта скоро ще бъде факт и
всички ние я очакваме с нетърпение.
Искаме час по-скоро да излезем за
по-дълго навън.
Пролетта, обаче, поставя и предизвикателство пред нас – започваме
малко по-дълго да оставаме пред огледалото и да отделяме малко повече внимание на външния си вид. При
което установяваме, че по-дългият
престой у дома, сухият въздух от радиаторите и климатиците, липсата на
слънце, еднообразната храна са оставили „отпечатък” върху нашата кожа.
Разбира се, че няма място за притеснение. С малко усилие от наша
страна и с „помощта” на чудесните и
вкусни пролетни плодове и зеленчуци, можем качествено и икономично
да се погрижим за кожата си и външния вид. Нещо полезно и не толкова
скъпо, в сравнение с марковите продукти на нашия козметичен пазар.
Всички знаем, че почистването на
лицето е най-важната част от грижата
за кожата, защото добре почистената
кожа позволява успешно усвояването
на всеки продукт, поставен след това.
Ако кожата не е качествено почистена, ефектът от последващите действия ще бъде незначителен.
Ето една рецепта за домашно
приготвен лосион за почистване:
В 200 мл. гореща вода поставете 2 суп. л. пресни листа от
магданоз и оставете на котлона
да поври 15-20 мин., след което
оставете напълно да се охлади.
Прибавете една ч. л. лимонов сок.
Поставете сместа в хладилника,
по възможност в шише или бурканче от тъмно стъкло и използвайте
сутрин и вечер след измиване на лицето.
Ефектът, който този лосион има, е
изчистване в дълбочина на кожата,
премахване на тъмните петна. И...
кожата ви засиява. Поставете след
това от любимия си дневен или съответно нощен крем. Бъдете постоянни
и не след дълго ще се радвате на свежа, здрава и сияйна кожа.
Този лосион е изключително добър
и като лосион за премахване на тъмните кръгове под очите, но в случая си
пригответе отделна отвара от магданоз и не добавяйте лимонов сок.
Маски с лимон
След като си направихте в домашни условия прекрасен тоник от
магданоз и лимон, ви предлагам да
използвате още малко лимон, за да
си направите и маска за лице. Както
вече знаете, лимонът има избелващи
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Тази рецепта вдигна на
крака жена с артрит, която
не можеше стане от леглото

Артритът е заболяване на ставите. Погрешно повечето хора считат,
че то се проявява единствено при
възрастни. Това изобщо не е така.
Днес ще ви предложим една рецепта, помогнала на много хора. Разбира се, всеки може да се довери на
наложения метод – да си купи лекарства от аптеката. Лошото е, че първо
са скъпи и второ, в повечето случаи
действат само временно.
А за тази рецепта са ви нужни
само три съставки: един патладжан,
зехтин и вода. Толкова просто, нали?
А този бабин илач (разговорна
дума, означава лекарство, лек) е
вдигнал на крака не един и двама
души, които преди това не са могли
да стават от креватите.
Ето какво трябва да направите:
изберете среден по големина патладжан. Измийте го хубаво и го нарежете на шайби. Сложете един литър
вода да кипне. В момента, в който
заври, я отстранете от огъня, сложете вътре патладжана, похлупете и
оставете, докато водата се охлади до
стайна температура.

свойства и стяга кожата. В съчетание
с други природни продукти, лимонът
оказва изключително въздействие на
кожата, особено след дългите зимни
месеци.
Маска с лимон и мед – сокът на
половин лимон се смесва с 2 с. л.
мед и така получената смес нанасяте на лицето. Бъдете внимателни със
зоната около очите. Както споменах,
при приготвянето на почистващия
лосион от магданоз и лимон, очите и
зоната около очите трябва да се пазят. Препоръчително е да поставите
околоочен крем, преди да нанесете
маската. След като нанесете маската,
останете с нея около 15-20 минути и
след това изплакнете с хладка вода и
подсушете.
Маска с лимон и розова вода –
смесете 20-30 мл. розова вода със
сока на един лимон. С тампон за лице
в продължение на 5-10 минути обтрийте лицето с кръгови движения,
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след което изплакнете с хладка вода
и подсушете. Включването на розовата вода като съставка в тази маска я
прави чудесна за раздразнена и суха
кожа – розовата вода успокоява и освежава кожата.
Маска с лимон и белтък – тази
маска е много подходяща за отпусната и повехнала кожа – има стягащ
и подмладяващ ефект, поради наличието на белтък. Добавете сока от
половин лимон към добре разбития
предварително белтък. Нанесете равномерно по лицето, като отново внимавате за зоната около очите. След
около 10 минути изплакнете с хладка
вода. След отстраняването на маската нанесете крем за лице. Така давате
възможност на кожата на лицето да
се повлияе максимално от действието на маската, която сте си направили.
Маските се правят веднъж или два
пъти в седмицата.
Мария Димитрова

Разделете отварата на две части,
но не поравно - първата част трябва
да е 750 мл. е за вътрешна употреба,
а остатъка от 250 мл., е за външна
употреба. Частта за вътрешна употреба се приема три пъти на ден по
250 мл. – първият път е сутрин на
празен стомах, вторият път е по време на обяд, а третият – вечер преди
лягане.
А ето какво трябва да правите с
частта за външна употреба: прибавете към нея 50 мл. зехтин, разбъркайте добре и оставете в хладилника. Вечерта, преди лягане, намажете
добре засегнатото място, като се
стремите да масажирате и втривате
течността. След това увийте с подходящо парче плат или бинт и спете
така. Само след три седмици редовна употреба ще постигнете резултати, които ще ви учудят и зарадват.
Галина Генчева
Забележка: Тази статия е с изключително информационна цел.
Преди да използвате каквито и да е
средства от народната медицина,
се консултирайте със своя лекар.

КРЪСТОСЛОВИЦА

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. 4
Водоравно:1. Маниер на обличане и поведение. 4. Човек от женски пол. 8. Британска
певица от албански произход. 9. Музикална нота. 11. Търговски център. 12. Град в северозападна Франция. 13. Абревиатура на старото название на организацията на обединените нации. 14. Название. 15. Иглолистни дървета. 16. Лодката на Тур Хейердал.
17. Бивш германски футболист. 18. Такса за жилище. 20. Опера от Джузепе Верди. 21.
Известна английска киноактриса (,,Отнесени от вихъра”). 22. Песен на група „Трамвай
№5”. 23. Числото 3,14. 24. Инициалите на имената на българска естрадна певица. 26.
Отрицание. 28. Музикална нота. 29. Автомобил. 31. Музикална нота. 33. Инициалите
на имената на българска актриса (,,Бялата стая”). 34. Малко паякообразно животно.
35. Съгласие. 36. Японски театрален жанр. 37. Тегло на опаковката. 38. Инициалите на
имената на мис плеймейт (2007 г.). 39. Името на американска джазова певица. 41. Музикална нота. 42. Руска информационна агенция. 43. Героиня от романа „Под игото”.
44. Името на известен български поп певец.
Отвесно: 1. Нехомогенно натрупване на скални останки в резултат от ледникова дейност. 2. Символът на град Айтос. 3. Бижута от медицинска стомана. 5. Наш писател
(1907-1979 г.). 6. Член на скитническо племе. 7. Еквадорски футболист (р. 1996 г.). 9.
Смъртоносна болест. 10. Руска киноактриса („Васа Железнова”). 19. Музикална нота.
20. Жребец. 23. Условна дума. 24. Голяма чаша за вино. 25. Известна българска актриса, режисьор и педагог. 27. Въздействие на повърхностни процеси. 28. Светещо тяло.
29. Контролен автомобилен транспорт. 30. Род папагали. 32. Платно за прожекция. 40.
Преизподня. 42. Град и община в северозападна Италия.
Съставила Зоя Гюрова

