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85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В ОЧАКВАНЕ НА
ЮБИЛЕЙНИЯ ДЕН НА СГБ
Уважаеми читатели,
Броени дни остават до деня
12 юли, когато Съюзът на глухите
в България ще отбележи 85-годишнината от своето създаване!
Цяла България сега се готви
за достойното посрещане на тази
годишнина!
Вече са готови плановете за
посрещането във всяка наша организация. Сега кипи подготовката. И няма човек, който да не се
вълнува, няма човек, който да не
дава най-доброто от себе си, за
да бъде празникът ни най-достоен.
Някъде се готвят за голямо
посрещане в ресторант, другаде
се готвят за екскурзия с гостуване
при приятели от други организации, някъде пък ще посрещат в
клуба пак с приятели.
Една инициатива обаче, не
може да не бъде отбелязана.
По лично желание, със собствен
труд и средства на членовете,

в някои организации беше извършен ремонт на клубовете. За
юбилея те ще блестят светли и
уютни. За радост на всеки, който
пристъпи прага им.
Домът е там, където е сърцето… Почти винаги така се случва, че в една или друга районна

или териториална организация
предюбилейно членовете решават да направят любимото си
място, което посещават ако не
всеки ден, през ден уютно, чисто и свежо, за да им е приятно не
само на очите, но и на душата.
Годините пазят толкова щаст-

ПРЕДСТОЯЩО

18 конгрес на Световната
федерация на глухите

ливи спомени за общия труд,
който е носил само радост. А
тъкмо тази радост, която остава
в душата завинаги, свързва поколенията.И ги прави неразделни,
каквото и да се случва. Май това
е щастието на нашата общност.

„С любов към съюза” е озаглавен разказът на Петра Ганчева за устрема на хората,
които сами създават доброто.
И за приемствеността на поколенията, която ни е дадена.
Четете на стр. 2

НАША ГОРДОСТ

ОТНОВО ВИСОКО
ПРИЗНАНИЕ И ОТЛИЧИЯ
НА НАШИ САМОДЕЙЦИ

На 15 и 16 юни тази година в
Смолян се състоя Шестият национален фолклорен фестивал
на хора с увреждания.
Организаторите – регионалната организация на Съюза на
инвалидите в Смолян и фондация „ЦУРОН” (Център за устойчиво развитие, образование и
напредък) събраха под мотото „В
планината на Орфей” изпълнители и състави от цялата страна.
Нашите самодейци от районната организация на глухите в Пловдив, които взеха участие във фестивала, отново
станаха фаворити – както на

публиката, така и на журито.
И „грабнаха” най--високите награди!
Подробностите – на стр. 5

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Поредният, осемнадесети конгрес на Световната
федерация на глухите (СФГ) ще се състои в Париж,
Франция, от 23 до 27 юли 2019 г.
Официалното откриване на конгреса е на 23
юли. Първият докладчик на конгреса ще бъде професор Фернан де Варен, отговарящ по въпросите
на малцинствата към Върховния комисариат по
правата на човека към ООН.

Правото на жестов език за всички е основната
тема на конгреса и подчертава, че пълното упражняване на езиковите права е жизненоважно за улесняване на пълното включване на общностите на
глухите в обществото.
За целите на конгреса на СФГ
четете на стр. 4

ПЛАТФОРМА “РАБОТОСПОСОБНИ. БГ”

НА СТР. 3

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА СПОРТНИ
ПОСТИЖЕНИЯ НА ГЛУХИТЕ ХОРА
ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НА СТР. 5

ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА

НА СТР. 8
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С любов за съюза

В тези предюбилейни за Съюза
на глухите в България дни следях с
вълнение и радост публикациите във
фейсбук групата на районната организация на глухите в Ямбол, в които
членовете със снимки показваха как
върви доста сериозния ремонт на
клуба им. Ремонт, в който участват те
самите, със своя труд и умения!
С вълнение – защото ме върнаха назад във времето, в началото на
70-е години на миналия век, когато
аз, заедно с всички колежки и колеги
от съюзните поделения в страната, се
включих с доброволен труд в довършителните дейности по току-що построената почивна съюзна база „Тишина” в Приморско…Тогава ние, от
софийската районна организация, по
решение на началника на строежа,
бяхме разпределени в най-трудната
част – подземието, където имаше тонове боклуци за разчистване… Асансьорът, естествено, още не работеше
и ние на ръка изнасяхме по стълбите
чувалите… Долу, след майските дъждове, беше наводнено, работехме с
галоши, не се дишаше изобщо. Комарите направо ни бяха изяли. Но пък
изчистихме!!! После нас, жените, ни
прехвърлиха да изчистим и стаите.
Ако щете вярвайте – но работехме
от тъмно до тъмно и часове преди
откриването успяхме! Присъствах на
самото откриване, с колене, които се
подгъваха от умора, но бях щастлива
и удовлетворена от себе си…
С радост – защото тази традиция,
глухите хора, като истински стопани
на своите съюзни домове, да се грижат за тяхната поддръжка, отдавайки
времето и труда си, продължава и
днес! Още ми е пред очите годината
1984-а, когато месец преди честването на юбилея на СГБ и откриването на
културния дом в столицата, нас, служителите от ЦУ на СГБ, отново ни разпределиха в… мазето. Не ми се описва какво заварихме там. Факт – не ни
стигнаха седмици, за да разкараме
боклуците, а да не говоря, че и там,
след като канализацията не можа да
поеме потопа, който ни заля, беше
наводнено до степен, че се наложи
да извикаме помощ от общината, за
да изпомпа всичко… Няма да забравя
как, качвайки се по стълбите нагоре
с лице, цялото в черни петна, но ухилена до уши, казах на колегата си, че
дори вкъщи не съм чистила толкова,
колкото тук и че съм доволна от постигнатото…
Домът е там, където е сърцето…
Почти винаги така се случва, че в
една или друга районна или териториална организация предюбилейно
членовете решават да направят любимото си място, което посещават
ако не всеки ден, през ден уютно,
чисто и свежо, за да им е приятно не
само на очите, но и на душата. И това
е нормална, чисто човешка реакция –
всеки, който милее за своя дом, прави-струва, но дава мило и драго, за
да му е ведро и спокойно на душата,
когато е в него!
Клубовете действително са втори
дом за членовете на СГБ, в това съм

Залата на клуба на РО-Дупница продължава да привлича като магнит членовете
по всякакъв повод

Двете скъпи на сърцето ми сгради, за които и моите две ръце са дали принос, за
да бъдат това, което са днес

Членовете на РО-Ямбол във вихъра на ремонта

се убеждавала многократно. До ден
днешен съм жив свидетел как те проявяват своята грижа и желание да ги
превърнат в любимо място за съвместни срещи и разговори, за осъществяване на проявите, в които взимат дейно участие и от които толкова
много се нуждаят… Защото, каквото
и да си пишем или говорим – човек
не може и никога не трябва да е сам,
душата му жадува – за приятели, за
култура, за информация отвсякъде,
която при хората с увреден слух открай време е била трудно достъпна.
И именно в клуба, техния втори дом,
те намират това, от което се нуждаят!
Затова и досега се грижат за него с
много любов и старание.
Примери – дал Господ! Още не
мога да забравя как, едва пристигнала в клуба на глухите в Дупница и
отворила вратата на залата, ахнах
изумено при вида й – за последно
я бях посетила преди доста време и
промяната бе повече от огромна. Тогава, на времето, клубът изглеждаше

мрачен, тесен, неуютен, неприветлив, а тежките масивни бюра и шкафове още повече засилваха ефекта…
Сега залата грееше в топъл оранжев
цвят, приятно освежена и от огледалната задна стена (която я правеше
в пъти по-голяма) и от белите тюлени пердета на прозорците… Горица
Милчева, координаторът, ми разказа
тогава, че тя, председателят и още
няколко души от членовете сами боядисали и ремонтирали всичко. А аз
пък й споделих как съм пребоядисала сама стените на стаята в съюзния
дом, където работех. Тогава всички
ние, кой колкото може, се включихме
в освежаването и ремонта по повод
предстоящия пореден съюзен юбилей…
Днес едва ли са много хората, които помнят онези дни, в които ние,
по-възрастните членове, свикнали с
бригадите и доброволния труд, типични за времето на соца, се хвърляхме с устрем и желание да обновим и разхубавим мястото, в което

прекарвахме заедно по-голямата
част от времето си. Но пък е и сладко;
и умилително; и някак си ме бодва в
дълбините на сърцето, това, че поколенията след нас, също както ние
някога, днес продължават традицията да бъдат ревностни и грижливи,
всеотдайни и обичащи дома си стопани…
Като добричлии, които дадоха
всичко от себе си, за да могат да се
съберат за Коледа в едно наистина
съвсем обновено от техните ръце и
труд място… Още помня като вчера
– Петя, адашката, ми описваше как
боядисвали до последно, останали
без дъх почти, а тя, като председател
на ТО, коледно празнуване ще провежда, тичала от къщи до клуба и обратно, дори не смогнала да се измие
като хората и когато тръгнали да раздават баницата с късметите, по ръцете й личали следите от боята… Но пък
бил щур и незабравим купон!
Или пък като габровци – които над
25 години не могат а се разберат с
общината за клубчето, но въпреки
всичко сами си го направили от уютно – по-уютно и с голямо удоволствие
се събират там. Или като пловдивчани – след грандиозния ремонт, който
направиха, от прекалена скромност
дори не обелиха и зъб за вложения
от тях доброволен труд…
А най-вече – като ямболци сега,
които начело с председателя си ден
след ден неуморно, но старателно,
правят втория си дом едно наистина
хубаво място! Още като видях първите им снимки, не се сдържах и ги
поздравих от сърце! Много ме трогна снимката на един от тях, дошъл
на 22 юни да почерпи именно там за
рождения си ден – Карлос. Не го познавам лично, но фактът, че е решил
именно в клуба да отбележи този паметен за всеки човек ден – по време
на ремонта, сред приятелите си, направо ме разплака…
Като тях са всички съюзни членове,
посветили времето, труда и уменията
си на най-любимото за тях място –
клубът на ТО и РО, в който нямат търпение час по-скоро да отидат след
края на работния ден или винаги, когато почувстват нужда да се видят и
поговорят с братята и сестрите си по
съдба.
Нека да се множат сред нас такива
хора, защото и миналото, и настоящето, и бъдещето на съюзната организация са свързани с тънка, но много здрава нишка, изтъкана от ЛЮБОВ.
Любовта на членовете. Любов, която,
доказан факт – дава крила!
Хайде, да литнем, приятели – напред, в заедността, в бъдещето, за
което така упорито вярваме, че въпреки всичко, ще е едно наистина
добро бъдеще за всички нас и за организацията ни!
Цели 85 години Съюзът на глухите в
България успя да стои здраво на краката си, благодарение на тази вяра! И
нека го има още много години занапред – с хора като вас – отдадени на
организацията си членове!
Петра Ганчева

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Със загриженост към
хората с увреден слух

Преди известно време във фейсбук
страницата на Съюза на глухите в България беше представена накратко платформата „Работоспособни.бг” и нейните възможности. Казано с две думи, с помощта
на тази платформа работодатели на хора
с увреждания и хора с увреждания могат
да намерят както търсената работна ръка,
така и търсената работа.
Наскоро в СГБ се получи писмо от управителя на „Атрия Прима” ООД Пламен
Проданов, чийто екип от специалисти е
създател на платформата. Публикуваме с
малки съкращения писмото, като се надяваме глухите хора, които си търсят работа,
да се заинтригуват от написаното и да се
възползват от услугите на платформата:

„Ние, от „Работоспособни.бг”, разбираме кариерните нужди на хората с увреждания и приветстваме нарастващия брой
социално-отговорни работодатели, като
откликваме на общата необходимост от
платформа, свързваща търсещи и предлагащи работа.
Мисията ни е: „Работоспособни.бг” е
независима кариерна медия, нова иновативна платформа, чиято мисия е да подпомага приобщаването на хората с увреждания в трудоспособно възраст, които активно търсят начален старт или развитие
на своята професионална кариера, към

пазара на труда на XXI век.
Мисията на Работоспособни.бг е да направи пазара на труда по-ефективен, като
създаде нужния потенциал за развитие на
социалната икономика в Република България.
А за нас: платформата „Работоспособни.бг” е създадена от екип професионалисти в областта на интернет технологиите и е собственост на специализираното
предприятие за хора с увреждания „Атрия
Прима” EООД, което е удостоено и включено под № 3 в списъка на организациите,
одобрени да ползват знака „Произведено
в България от хора с увреждания”, утвърден и поддържан от Агенцията на хората
с увреждания.
Структурата на платформата „Работоспособни.бг” за първи път бе представена
по време на Седмия европейски форум на
хората с увреждания на 16-18 април миналата година в София. През тази година
платформата вече е достъпна за всички
потребители с пълната си функционалност на следните на следните интернет
адреси:
http://www.работоспособни.бг/ или
http://www.rabotosposobni.bg/
Регистрацията в „Работоспособни.бг” е
напълно безплатна. Платформата предоставя и възможност за работодателите
да публикуват своите обяви за свободни

работни места, да популяризират своите
добри управленски практики и достижения, особено тези в социалната сфера и
свързаните с трудовата интеграция на хората с увреждания.
Презентацията на работодателя е и
мястото, където търсещият работа може
да види обявите за всички свободни работни позиции, публикувани от предприятието към даден момент.
Презентацията и обявите за свободни

работни места, не са пряко обвързани и
наличието на едното не предполага непременно и наличието на другото.
Ще се радвам на ползотворно сътрудничество и партньорство между Съюза на
глухите в България и Работоспособни.бг!”
Поканваме всички, които се интересуват от намиране на подходяща работа,да се възползват от новата платформа, като им пожелаваме успех!
Петра Ганчева

ТРЕВОГА

Колко струва животът на един глух човек?
Миналата седмица медиите се надпреварваха да коментират трагичното произшествие, случило се с Месут
Мустафа, едва на 37 години,
от село Горско Дюлево. Месут, чието тяло е било забелязано от туристи, както се
оказа, е бил блъснат и след
това завлечен и захвърлен в
близост до мястото на катастрофата, като този, който го
е блъснал, захвърлил тялото
му и смачканото колело, след
което избягал и се скрил.
Впоследствие, когато са
разбрали кой е загиналият
велосипедист, полицаите се
свързали с кмета на селото и
така се разбрало, че Месут е
бил с напълно загубен слух и
говор.
Над 400 коли са проследили полицаите от КАТ в записите на камерите, докато разберат, че Месут е бил блъснат от
Вежди Иляз, българин с двойно гражданство, на приблизително същите години като
Месут – 31.
Когато арестували Иляз,
местните жители от Горско
Дюлево коментираха, че Месут е загинал напълно незаслужено: „Добро и кротко
момче беше, не е влизал в
конфликти с никого, помагаше за селскостопанската работа на хора от селото, за което му плащаха. Труден живот
имаше. Навремето се радваше много, когато се научи на
кара колело. Сега се сбогува-

ме с него заради инцидент
с велосипеда. Не трябваше
толкова рано да си отива от
тази земя. Защо го убиха?
Лош човек го е блъснал. Ами
ако Месут е бил жив, когато
убиецът го дърпал към канавката?!?”
Месут, както се разбира
по-късно, пътувал със старото си колело в петък следобед от Момчилград за селото. Предпочитал да мине
по международния път за
ГКПП „Маказа”, защото бил
по-равен за преминаване,
по него стигал до въжения
мост, откъдето можел да се
прибере директно вкъщи –
Горско Дюлево се намира в
планински масив и пътят от
Момчилград до него е доста
стръмен.
Разказвам с огромна болка всичко това, защото двама съвсем млади още хора
по едно нещастно стечение
на обстоятелствата затриха
живота си. А можеше да не
се стигне дотам, ако Месут е
носел светлоотражателна жилетка и знак, че е глух! И ако
Иляз не е карал с такава безумна скорост, довела до над
10 метра спирачен път!
На времето, когато се оплаках на дъщеря ми, че годините ми тежат и вече ми е трудно да се придвижвам, искам
да си взема колело или поне
скутер, тя едва не ме наруга:
„Ти добре ли си, както изобщо
не чуваш, да те блъсне някой

Полицай от КАТ намира захвърленото на 20 метра от произшествието колело на Месут

от тези малоумници, дето карат по шосетата с подарени и
купени книжки!”
Едва сега, след случилото
се с Месут, разбирам колко
е права… Да, за нас, глухите,
никак не е безопасно да се
придвижваме по магистрали
и големи шосета на колело
или скутер, ако не сме се погрижили предварително да се
оборудваме с жилетка и пре-

дупредителен знак. Но дори
и тогава пак няма никаква гаранция, че ще има съзнателни
и съвестни шофьори по пътищата, които да спазват правилата – факт, че само за ден
на магистрала „Тракия” вчера
КАТ са регистрирали над 104
произшествия, голямата част
от които били свързани с неспазена скорост на придвижване!

Именно затова написах
тези редове – с призив към
хората с увреден слух, които
карат колело или скутер, да
бъдат изключително внимателни и в никой случай да не
пътуват по големите пътища
из страната, „за по-пряко” или
просто защото бързат да се
приберат! Никой не е застрахован!
Петра Ганчева
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В Ракитово

Фестивал на руската култура

На 20 април т. г. в Ракитово за първи път се проведе фестивал на руската култура,
руската песен и стихове. Залата на образцовото народно читалище „Будилник” в града
едва побра желаещите да се докоснат до магията на руското творчество. Сред тях бяха
и членовете на нашата организация на глухите.
На сцената се изявиха над 300 индивидуални изпълнители и групови формации.
Организатори на фестивала бяха община Ракитово, общинският съвет на БСП с председател Нина Димова, ОНЧ „Будилник”, местната структура на националното движение „Русофили” с председател Тодор Тодоров и Сдружение „Суткя” с председател Свилен Топчиев.
Официални гости на събитието бяха народните представители Йордан Младенов
и Надя Клисурска; представителят от посолството на Руската федерация Алексей Новоселов; Атанас Зафиров, член на ИБ на БСП и областният председател на БСП Петя
Цанкова, които приветстваха участниците във фестивала и поздравиха организаторите

за идеята в Ракитово да се реализира тази инициатива. Сред
гостите бяха и председателите
на областните ръководства на
„Русофили”, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса
и резерва, на ветераните от
войните и на арменската общност. Областният управител на
Пазарджик Стефан Мирев изпрати поздравителен адрес до
фестивала, в който поздрави
организаторите за амбицията
да популяризират историята,
традициите и културното наследство на България и Русия.
„В Ракитово от векове съжителства пъстра палитра от
култури. В този ден градът ни
е домакин на още една култура – руската”, заяви в приветствието си Нина Димова. Тя
припомни, че нишката, която
свързва България и Русия, е
дълголетна и подчерта, че поводът да се организира този
фестивал са 141 години от Освобождението на България и
140 г. от установяване на българо-руските дипломатически
отношения. Целта на фестивала е да бъдат подобрени отношенията между двете
страни. Г-жа Димова пожела много творчески успехи и вдъхновение на участниците,
пристигнали от различни краища на България: „Вашите дарби правят света ни по-добър и продължават да бъдат силна и сърдечна връзка между две култури, между два
народа”, каза тя.
Величка Стоева, организационен секретар на ТО на глухите в Ракитово

ОТ СВЕТА
ПРЕДСТОЯЩО

18 конгрес на Световната
федерация на глухите
От стр. 1

Правото на жестов език за всички като
принцип трябва не само да бъде признато
в международните договори и планове за
действие, но и да бъде превърнато в действие
в рамките на Международната година на езиците на ЮНЕСКО (2019 г.) с възможността да
покажат, че всички жестови езици трябва да
получат същия статут като говоримите езици
в съответните държави.
Правото на жестов език за всички ще бъде
в основата на програмата на конгреса – ще се
изследват различните аспекти на живота, сред
които образование, заетост, здраве, технологии, бизнес и въпроси от специфично значение.
Правото на жестов език за всички осигурява
платформа за признаване на разнообразието
на обществото на глухите в световен мащаб,
включително децата, младежите, възрастните

Лийза Каупипен на 80

На 12 май т. г. почетният президент на Световната федерация на глухите Лийза Каупинен навърши почетните 80 години.
Г-жа Каупинен отпразнува подобаващо
юбилейната годишнина, на която проведе
семинар, посветен на човешките права, като
отправи молба към присъстващите вместо подаръци и цветя да преведат дарения за подкрепа в сметката на организацията на глухите
във Финландия.
Лийза Каупинен е родена в Салокорпи, Финландия. На 5-годишна възраст, след прекаран
менингит, загубва напълно слуха си. Завърш-

граждани, жените, глухите хора с увреждания,
общността на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните
родители на глухи деца, професионалисти, работещи с хора и всички, които имат контакт с
общността на глухите. Важно е всички да работят заедно, за да постигнат осезаеми резултати, така че да се реализират човешките права
на хората с увреден слух.
Програмата на конгреса, освен официалното откриване на 23 юли, включва и: пленарна
лекция в същия ден; тематични паралелни сесии (от тематичните комисии на СФГ и групите
за специални интереси), съставени от пленарни лекции, семинари, дебати, постерни презентации и др. Официалното закриване е на 27
юли, събота с гала вечеря.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
ва образование в училището за тежкочуващи
деца в Оулу, а след това си намира работа в
Хелзинки. Пътят й към упорито и целенасочено самообразование минава през прочутия
университет за глухи в САЩ „Галаудет”, където получава първата си титла „почетен доктор
хонорис кауза” (удостоявана е още два пъти
със същата титла от университета в Ювяскюля,
Финландия и Тринити Колидж, Ирландия).
Каупинен е първата жена - изпълнителен
директор на Световната федерация на глухите
(1976-2006) и председател на СФГ от 1995-2003
г. Дълги години е съветник за правата на глухите във финландската организация на глухите,
а през периода 1995-2006 е работила на различни длъжности, включително и консултант, в
ООН, СЗО и ЮНЕСКО.
Лийза Каупинен е и първата финландка,
удостоена през 2013 г. с наградата на ООН за
правата на човека. Преди това същата награда
е била връчвана на Мартин Лутър Кинг и Нелсън Мандела. Нейното най-важно постижение
е авторството й в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в който тя успява
да договори всички основни въпроси на жестовия език и правата на глухите хора.
Петра Ганчева

Галаудет – университетът, който възпита

В предишен брой ви разказахме за най-популярния и един от най- добрите университети
за хора с увреден слух в света – университета
„Галаудет” във Вашингтон, САЩ.
Университетът е изключително модерна образователна институция със съвременни технологични, комуникационни и арт центрове
(за всякакъв вид изкуство), даващи изключителна възможност на студентите да завършват
специалности, считани в миналото за „недостъпни” за глухите хора и постигане на високи
успехи в реалния живот.
Учебните програми в Галаудет са много и
разнообразни и предлагат бакалавърски и
магистърски степени по изкуствата, различни
науки, докторантури и специализации в различни области.
Днес искам да ви разкажа за някои много
популярни глухи личности, завършили университета „Галаудет” и постигнали успехи в своята
реализация след това.
Мнозина от вас си спомнят забавния американски детски сериал „Улица Сезам”, любим
както на децата, така
и възрастните. В него
по много интересен и
забавен начин децата
получаваха
полезни
и практични знания и
съвети. В него една от
актрисите, Линда Бов,
изпълняваше ролята
на Линда библиотекар-

ката. В този сериал Линда показа на милиони
деца как чрез жестовия език могат да контактуват с глухи деца.
Линда се ражда с увреден слух в семейство
на глухи през 1945 г. Обучението й минава през
училища за деца с увреден слух и завършва с
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Повод за гордост
От стр. 1
На 15 и 16 юни в новия център на Смолян се състоя Шестият национален фолклорен фестивал на хора с увреждания.
Организаторите – регионалната организация на Съюза на инвалидите в Смолян и фондация „ЦУРОН” (Център за устойчиво развитие, образование и напредък) събраха под мотото „В
планината на Орфей” изпълнители и състави от цялата страна.
Хора от Тутракан, Силистра, Шумен бяха пътували цяла нощ, за
да вземат участие - със зрителни, слухови и двигателни увреждания, но с безмерна любов към българския фолклор, песни,
музика и танци.
По решение на организаторите, фестивалът бе със състезателен характер – имаше професионално жури. И точно заради
това спечелените две първи места от участниците на район-

ната организация на глухите в Пловдив за родопска песен и
фолклорен танц, са толкова ценни!
„Пустоно лудо младо” се казваше песента, изпълнена от
Тилка Кайрякова със синхронен превод на жестов език. А танцовата композиция на младия ръководител на фолклорния
състав Атанас Калинов заслужено бе оценена и наградена!
Паралелно с фолклорния фестивал бе организирано и изложение-базар на различни изделия и сувенири, създадени от
хора с увреждания. Тежкочуващите таланти се представиха с
бродирани карета и плетени терлици.
Поздравяваме от сърце осемте пловдивски участници във
фестивала със спечелените първи места и нека знаят, че се гордеем с тях!
Петра Ганчева
Снимки Марица.бг онлайн
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Турнир по шахмат

На 22 април т. г. в клуба на районната организация на глухите в Ямбол се проведе индивидуално първенство по шахмат с участието на
шестима шахматисти от Ямбол и Сливен.
След доста оспорвани двубои на първо място се класира Симеон Симеонов от Ямбол; втори бе Йордан Владимиров от Сливен, а трети
– Йордан Добрев от Ямбол.
В състезанията за жени първото място зае
Златка Минчева от Ямбол. Радка Радева, заместник председател на РО-Ямбол поздрави
всички участници и връчи грамоти на победителите за успешното им представяне.
Живка Димова,
координатор на РО-Ямбол

ОТ СВЕТА

ава изявени личности
университета „Галаудет” със специалност „библиотекарство”. Още в университета тя силно се
увлича по театралното изкуство и участва в театрални постановки на университета. По- късно специализира в курсове към Националния
театър за глухи в Америка и започва да работи
в театъра.
Там тя среща своя съпруг – Ед Уатерстреет
– автор и актьор, също с увреден слух. Днес
74-годишната актриса е активен член на обществото на глухи актьори в Америка.
Друга много известна личност, също възпитаник на „Галаудет”,
е Фелис Фрилич – популярна глуха актриса
от Бродуей, спечелила
наградата „Тони” за
най-добра женска роля
в спектакъла „Деца,
забравени от Бога”.
(По- късно друга американска актриса, Марли
Матлин, спечели „Оскар” за участието си във
филмовата версия на „Деца, забравени от Бога”.)
Фелис е четвърто поколение в семейство
глухи и е най-голямото дете от девет деца –
всички с увреден слух. Фелис е първата глуха
актриса, призната в Америка. През 1991 г. тя е
избрана за член на Борда на актьорската гилдия в Холивуд.
Други известни личности в общността на
глухите хора са:
Олаф Хансон – известен архитект, швед
по произход, емигрирал със семейството
си в САЩ. На 8 години
в резултат на менингит, загубва слуха си.
Образованието си получава в училище за
глухи деца, след което завършва университета
„Галаудет”.
Андрю Фостер – афроамериканец, роден
в САЩ. Първият мисионер с увреден слух,
посветил живота си в
помощ на глухи хора в
Африка.
Много от съвременните студенти, завършили университета „Галаудет”, продължават
тенденцията да се изявяват като най-добрите в
областта, в която работят. Те стават все повече,
с което доказват отново и отново, че глухите
хора са равнопоставени, способни и активни.
Мария Димитрова

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРТНИ НОВИНИ

Годишни награди за спортни постижения на
глухите хора във Великобритания

Според последни данни във Великобритания има 11 милиона глухи хора. Проучване на организацията „Спорт за глухи” в Обединеното
кралство показва, че 10% от глухите хора се занимават активно със
спорт, 15% от тях – веднъж седмично, а 17% - веднъж месечно. Найпредпочитаните спортове са: плуване, колоездене, бягане, футбол и
голф.
Трите основни причини за тяхната спортна активност, според проучването са: удоволствието да спортуват, да изглеждат добре и да са
здрави, и най-вече възможността да се социализират.
Интересен е фактът, че често активно занимаващи се със спорт глухи
състезатели, тренират в отбори на чуващи състезатели или имат чуващи
треньори.
За стимулиране на спортната им активност се организират различни
дейности и събития.
Искам да ви разкажа за едно събитие, което е много популярно и
което мотивира спортуващите глухи, както и тези, които не спортуват.
Това е церемонията за избор на спортна личност на годината при глухите спортисти, което се провежда на всеки 2 години.
Събитието се провежда за първи път през 2010 г. и е организирано и
финансирано от двама глухи, влюбени във спорта, ентусиасти – Ричард
Уенбаум и Джаки Харисон. Това, което те споделят в интервю за телевизионен канал за глухи е, че началото, като всяко начало, е било трудно
и че единствено любовта им към спорта и убеждението, че глухите хора
са добри във всичко, което правят им е помагало да продължат напред.
Когато започнали осъществяването на идеята си, те се сблъскали с
финансови проблеми, липса на подкрепа, като и мъничко недоверие.
Но с времето събитието се превърнало в най-престижното спортно признание за глухите спортисти в Обединеното кралство.
В церемонията „Спортна личност на годината” има номинации за
най-добър спортист, най-добър треньор, спортен отбор с най-добри
постижения и личност, допринесла най-много за развитието на спорта
за глухите във Великобритания. Общността на глухите хора в страната
гласуват със смс-и в нощта на церемонията за избор на най-добрите във
всяка категория. Право да гласуват имат и техните семейства и приятели.
Тази година на 24 март церемонията се проведе на стадион „Уембли”
при огромен интерес от страна на глухите хора. Организаторите отбе-

лязаха рекорд от присъстващи – над 900 човека в сравнение с присъстващите 200-300 души в началото. След приключване на гласуването в
отделните категории за треньор на годината бе избрана Роана Симон –
треньорка на женския национален футболен отбор; за най-добър отбор
бе избран националният отбор по кърлинг, а приза за дългогодишен
принос в спорта на глухите бе присъден на Крис Гуин, бивш футболен
състезател и треньор на мъжкия футболен национален отбор от 2002 г.
В категорията „Спортна личност на годината” бяха номинирани 7 състезатели, между тях бяха и добре познати у нас спортисти, като Раджийв
Бага, петкратен олимпийски шампион по тенис, Катрин Греъм – златна
медалистка по тенис и Лорн Пефърс - сребърна медалистка от олимпиадата в Тайпе. С най-добър резултат от гласуването бе Раджийв Бага.
След официалната церемония, присъстващите имаха възможност да
поздравят победителите и всички номинирани спортисти, да обменят
опит и познания и най-вече да се забавляват. В края на церемонията
организаторите споделиха, че това е най-успешната церемония, както
от гледна точка на организацията, така и от постигнатите спортни резултати.
Да им пожелаем още по-високи успехи в бъдеще!
Мария Димитрова
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Две организации с
55-годишна история

ХАСКОВО
Едната е районната организация
на глухите в Хасково. А другата е
вече преобразуваната в териториална, някогашна районна организация в Лом.И двете са станали
самостоятелни
организационни
единици в системата на СГБ през
1964 г.
С настоящите редове поздравяваме колегите и всички членове на
двете организации, като им пожелаваме от сърце да са здрави, все
така единни и сплотени, да имат
във всеки един ден от живота си
своите малки, но свидни моменти
на радост, щастие и успехи!
Според хрониката на председателите в съюзната история, хасковската
организация последователно е била
ръководена от Славчо Делчев (19641976), Йорданка Босашка (1976-2002),

Мария Георгиева (2002-2014), Кристина Григорова (2014-2018) и Митко
Асенов (от 2018 и досега). А организацията в Лом е имала за председатели Йордан Ангелов (1964-1965), Любомир Маринов (1965-1968), Славчо
Костадинов (1968-1968), Мара Бързева (1968-1972), Цветан Милчев (19721986), Иван Любенов (1986-1990),
Сладунка Иванова (1990-1992) и Димитър Кирчев (1992-1997), след което
РО в Лом става ТО към РО в Плевен.
Имах и продължавам да имам
честта да познавам повечето от всички тях и мога да кажа с ръка на сърцето, че всеки един си тежеше на
мястото и даваше всичко от себе си,
за просперитета и развитието на организацията си. Когато станах една от
активните самодейки и започнах редовно да взимам участие в съюзните

ЛОМ
фестивали, се запознах и станахме
приятели с много от артистите на Хасково и Лом. Именно тогава ръководителката Дора Христозова заедно с
Добромира Тодорова дадоха началото на първата уникална група за модерни песни и танци, в която влизаха
Анжела Акрамова, Гергана Белева,
Кремена и Вълко Никови, и Сава Асенов. На следващата, 1994 г., на фестивала в Приморско, вече утвърденото
име на групата – джаз балет „Фрида”,
представи невероятните изпълнения
на Анжела, Гергана, Тилка, Кремена,
Вълко и Сава, които предизвикаха
фурор на сцената с всяко свое изпълнение. Техни достойни следовници
по-късно станаха „малките пантери”
– Нефизе Мустафа, Анета Колева, Росица Караджова, Кристина Григорова
и Ридван Мустафа.

През всичките тези 55 години и двете организации, всяка по своему, провеждаха своя организационен, културен, туристически и спортен живот,
съобразно възможностите си. И през
този над половин век и петте годинки
към него техните членове доказваха
непрекъснато, че са сплотени и единни в отстояването на правото си на
нормален живот, на труд, на смислена
и духовно богата дейност. Че са равнопоставени и трябва да бъдат ценени
като такива наред с всички останали
граждани на България.
И нека още половин век да пребъдат! Да имат все така здраве, успехи,
и самочувствие на знаещи и можещи!
Да са им честити навършените 55
години!
Петра Ганчева

ЗА ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК

Може или не може да има глух преводач?

В последно време темата за глухите преводачи
буди все по-растящ интерес. В брой 8 на вестник
„Тишина” от 30 април 2018 г. ви представих с превод
от руското списание „В едином строю” (ВЕС) статията „Професия на бъдещето?”, в която разказах как в
Германия са поставили началото на обучението на
глухи преводачи от глухия професор Кристиян Ратман. Пак от същото списание научих, че миналата
година, през месец май, в немския град Хамбург
в присъствието на 120 души, представители на Европейския форум на жестовите преводачи (ЕФЖП/
efsli), националната организация на глухите в Дания и три известни университета, е била проведена
конференция на тема „Перспективи за глухия преводач”. Били представени около десет теми. Проф.
Кристиян Ратман, основател на лабораторията за
жестови езици в Хамбург и преподавател в Берлинския университет, разказал за проблемите на превода. Превод на превода е нещо спорно. С какво се
отличава „преводач – интерпретатор” от „преводач
– транслатор”? На английски език интерпретатор е
устен преводач, а транслатор е писмен преводач.
При първия вид е възможно синхронно изпълнение, такъв превод може да се направи веднага, като
се спазват изискванията за изреченията и фразите. Докато за втория превод е нужно време, за да се
предаде добре смисълът на текста, с разбиране на
това какво превеждаш, но и за кого го превеждаш.
На писмения преводач му е нужно повече време,
отколкото на устния. В крайна сметка, качеството
на превода е различно. И това е важно. Има и определена разлика в това как се подготвят чуващите
и глухите преводачи. Във Финландия например, на

чуващите студенти са им нужни четири години, за
да научат финския жестов език, а на глухите – три
години, за да усвоят финския език в писмена форма
и още известно време – за изучаване теорията на
лингвистиката на жестовия език. А по-нататък и на
едните, и на другите ще са необходими около пет
години, за да практикуват своите знания и умения.
Защо на нечуващите студенти, които и без това
добре знаят своя жестов език, е необходимо да се
учат? Защото само едната практика, макар че е цял
живот, не е достатъчна. Сред глухите понякога се
срещат достатъчно самоуверени личности, които
смятат, че и без това добре си знаят своя език. Но,
първо, задължително е да бъде изучена теорията и
лингвистиката на жестовия, и на словесния език. И
второ – трябва да се научат да работят в екип. Един
чифт очи е добре, но два чифта – още по-добре. Необходими са умения, за да се анализира аудиторията и качеството на превода. Освен това е желателно
да се научат добре да работят пред камера.
Докладчиците от Португалия разказаха за проблемите при международната жестова система.
Според техните изследвания преимущество има
преводачът, който притежава широки познания за
света като цяло, с голям опит от участия в конференции, фестивали на глухите и с основни знания
за културата на глухите. Знаенето на английски език
също е важно за такъв вид преводи. Преимущество имат хората с педагогическо образование. С диплом или опит да е работил като педагог, глухият
може по-лесно да се научи за жестов преводач.
Представителите на ЕФЖП отбелязаха, че тяхната организация повече от всякога е заинтересована

от повишаване статуса на глухите преводачи. Какви качества трябва да притежава глухият професионален преводач? Той трябва има диплом за лингвистическо образование и да има сертификат за
професията, хубав външен вид и не по-малко от 5
години практика на превеждането. Участниците от
Германия отбелязаха, че преводачът непременно
трябва да бъде обучен на командна работа. Всяка
двойка от чуващ и нечуващ преводач трябва добре
да се сработва. Задълженията вътре в двойката
трябва да бъдат конкретно разпределени. Двамата
непременно трябва предварително да се запознаят с текста, който ще превеждат, да направят необходимите справки как да се превеждат специалните термини и пр.
Другият извод, който е бил направен по време
на конференцията е, че при превод на математическите термини на жестов език, глухите изостават
от чуващите относно разбирането на аритметическите и математическите правила. Причините за
това, според докладчиците, са в лингвинистичните
проблеми на глухите. Обаче фактът, че преподавателите не владеели жестовия език, им пречело да
контролират и да разберат по какъв начин глухите
ученици правят своите сметки на жестов език. Това
довело до интересни наблюдения, които навеждат
на мисълта, че педагог, който работи с глухи ученици, трябва да може да установява с тях контакт
не само на битово равнище. А жестовият език трябва да знаят не само педагозите- математици, но и
тези, които преподават и хуманитарни предмети.
Превод от руски: Миряна Мошева
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„СИЯЙНА ЗОРА”

една неправителствена организация
Преди единадесет години – през март 2008 г., в Шумен засиява зората на една
организация. Основоположниците я наричат Сдружение „Сияйна зора”. Мечтаят да
са съпричастни, да защитават правата на хората с увреждания, да променят отношението към тях, към проблемите им.
Екипът е от няколко души, с 50 доброволци, които им помагат. Заедно продължават
да утъпкват пътя към създаване на по-добри условия на живот на хората с увреждания,
за да не се чувстват изолирани от обществото ни, част от което са. Мероприятията по
различни поводи и празници са разнообразни – изложби, базари, конкурси, концерти,
спортни и културни прояви с благотворителна цел от клубовете по интереси. На тях хората с увреждания показват своите възможности, своята дарба.
„Мисията ни е да превърнем психичното здраве в основна ценност за
обществото, да подпомагаме хората с ментални увреждания и защитаваме правата им” казват Даниел Стоянов, председателят и Денка Стоянова, социален работник.
Сдружението сътрудничи с други организации, фондове и движения, за да постигане
целта, поставена при основаването на „Сияйна зора”. Няма офис, събират се в една
частна къща. И средства няма. Набират се от дарения, от изделията, които изработват
и продават… Ръка им подават фирми, спомоществователи, общината, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”…
„Неоткрити, красиви Надежди!”
е мотото на Националния конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания. През септември 2018 г. имах удоволствието да присъствам на ХI-я поред конкурс,
домакин на който беше Приморско. Трите конкурсни дни се осъществиха със съдействието на Хотелиерската камара и общината в крайморския град.
Многоцветен и жанрово разнообразен творчески конкурс, с подобаващо осветление
и озвучаване, осигурени от организаторите. Станал традиционен, дава възможност на
хората с ментални увреждания да покажат таланта и способностите си, които носят в
себе си и които са непознати за масовата общественост.

Три емоционални вечери участниците в конкурсната програма от песни, танци, пантомима, фокуси и т. н., се раздаваха на сцената. Те бяха от социалните домове, защитените жилища, центровете за социални услуги от Твърдица, с. Оборище, с. Овощник край
Казанлък, Разград, Бургас, Варна..., и от още градове и села. Зрителите с аплодисменти
отдаваха заслуженото за къртовския труд на изпълнителите, за безрезервната всеотдайна помощ на трудотерапевти, социални работници, психолози, рехабилитатори…,
които ги подготвяха в часовете по арттерапия и музикотерапия. В помощ са и по време
на изпълненията им – заедно са на сцената.

Случайно, през 2018 г., с приятелите ми станахме съпричастни към изкуството,
което правят хората с ментални увреждания, към труда, който полагат организатори
и доброволци, специалисти, ръководители и изпълнители, за да го има конкурсът.
Продължението му беше галаконцертът на лауреатите в началото на ноември м. г.
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За членовете на сдружението няма почивка
Годината започна с не една и две прояви –
Коледа, по повод свети Валентин, първомартенска
акция „Мартенички за надежда” и др. Трудно ми е
да изброя всички, проведени през първите месеци
на 2019-а. Но ще спомена още една – грандиозна.
На 12 април в хотел „Шумен” се проведе
модно ревю – спектакъл на гост-дизайнерката
Моника Господинова, с марка „MGrieL fashion”.
Ревюто, което е за първи път в града, премина
под надслов „Песента на розата”. Показаните тоалети и аксесоари – уникати с ръчни декорации,
рисувани елементи и детайли, бяха характерни
за марката. Представиха ги ученици на шуменската Профилирана природо-математическа гимназия „Нанчо Попович” и момичета на колички.
Лимитираната колекция беше изработена специално за гостите на ревюто – ръчно рисувани обувки
и чанти, комплекти бижута от благородни метали с
камъни „Swarovski”, както и 10 живописни платна
от личното творчество на талантливата дизайнерка
Моника Господинова.

Ревю-спектакълът беше в подкрепа на реализацията на творческия конкурс
„Неоткрити, красиви надежди” за изява на хора с ментални увреждания. По този повод
се състоя и благотворителният търг с включени шест предмета и произведения на изкуството. Събраните средства ще бъдат за награден фонд на призьорите от XII-я конкурс
„Неоткрити, красиви Надежди”, който ще се проведе от 10 до 13 септември т. г., отново
в Приморско.
На финала беше разиграна томбола с награди.
Великденско
На 20 и 21 април проведеният Великденски благотворителен базар беше под надслов „Да оцветим мечтите и възкресим надеждата”.
„Победа на смелостта”
Следващото предизвикателство беше поредният ІХ-и турнир за купата на победителите, наречен „Победа на смелостта”, който се проведе в началото на месец май. Градът отново отвори врати за хората с увреждания, които обичат спорта. По време на състезанията имаше много емоции. Те се проведоха в местността „ Висока поляна” на Шуменското
плато, в хотелски комплекс „Старият град” и на картинг пистата в града.

Така, за кратко, ви гостува Сдружение „Сияйна зора” в Шумен. Пожелавам на неговите работни пчелички винаги сиянието на зората да осветява пътя, по който вървят!

Дизайн:
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ЗДРАВЕ ОТ ПРИРОДАТА

Tpи лecни peцeпти
При анемия – храни,
c дaфинoв лиcт зa бoлни cтaви добавящи желязо в
организма

Koгaтo вpeмeтo е променливо,
бoлнитe cтaви нaпoмнят зa ceбe cи.
Cлeдвaщитe няĸoлĸo лecни зa изпълнeниe peцeпти мe впeчaтлиxa и peшиx дa ги cпoдeля c вac, зa дa нe ce
нaлaгa дa живeeтe в бoлĸa. Bcичĸи тe
ca c дaфинoв лиcт, ĸoйтo имa cпocoбнocттa дa чиcти oт тялoтo нaтpyпaнитe тeжĸи мeтaли и вpeдни вeщecтвa
c ypинaтa.
Πъpвaтa peцeптa e cpeщy бoлни
cтaви и peвмaтизъм. Cъвeтът зa тaзи
oтвapa идвa oт Гepмaния. Hyжни ca
мeждy 20 и 30 дaфинoви лиcтa, ĸoитo
се нaчyпвaт и пocтaвят в eднoлитpoв
тepмoc. Cлeд тoвa се пoпapвaт c вoдa
дoгope. Отвapaтa тpябвa дa cтoи двa
чaca – вpeмe, ĸoeтo e дocтaтъчнo
нa вpялaтa вoдa дa извлeчe лeчeбнитe вeщecтвa. Πиe ce пo 1 мaлĸa
ĸaфeнa чaшĸa тpи пъти нa дeн пpeди xpaнeнe. Hиĸaĸ нe e тpyднo, a
eфeĸтът e пopaзявaщ!
Дpyгa, нe пo-мaлĸo дoбpa peцeптa e тaзи зa
дoмaшнo нaпpaвeн мexлeм зa бoлни cтaви. Тpийceт дaфинoви лиcтa се cчyĸвaт в xaвaнчe дo мoмeнт,
в ĸoйтo нe зaпpиличaт нa бpaшнo. Финaтa cмec се
пocтaвя в бypĸaн и се дoбaвя eднa чaeнa чaшĸa
зexтин. Cмecтa тpябвa дa пpecтoи нa cтaйнa тeмпepaтypa дeceт дни. Ha 11-ия ден ce пpeцeждa и

СУДОКУ

Анемията е болест на кръвоносната система. Причина за
възникването й може да бъде
масирана кръвозагуба, може да
се наблюдава при заболявания
на храносмилателната система,
на женската полова система, при
хронични и възпалителни туморни процеси.
При анемия резервите от желязо в организма намаляват.
Симптомите при нея често са
слаби и тя може да премине
незабелязано при много хора.
Най-честите оплаквания на хора
с анемия са слабост, отпадналост, дискомфорт, а понякога и
слаба концентрация.
Лечението на анемията е
свързано с много фактори.
Но във всички случаи помагат
и подходящите храни.
Подходящи храни при установена анемия са пчелните проду-

c тaмпoн ce мaжaт гpъбнaĸa или бoлнитe cтaви.
Изĸлючитeлнo eфeĸтивнa cмec, ĸoятo носи гapaнтиpaнo oблeĸчeниe.
Ако имате имaтe дoĸaзaн apтpит нa pъцeтe,
счyĸaйтe в xaвaнчe 20 дaфинoви лиcтa и ги зaлeйтe
c чeтвъpт литъp aлĸoxoл (нaй-дoбpe е cилнa дoмaшнa paĸия). Taзи cмec пpecтoявa пeт дни, cлeд ĸoeтo
c нeя мaжeтe бoлнитe cи пpъcти.
Галина Генчева

кти – мед и пчелен прашец, също
и ябълки, коприва, червено грозде, спанак, яйца, кисело мляко,
бирена мая, риба. Препоръчва
се и билката жълт лапад, защото
бързо повишава нивата на хемоглобина. Жълтият лапад действа ефективно в комбинация с
коприва. Отварата с жълт лапад
може да се пие по 3 пъти дневно
в продължение на 3 месеца.
Изключително ефективна при
лечението на анемия, е копривата. Тя повишава абсорбирането
на желязо от организма, ефективно усвоява протеините, които
пренасят кислород до клетките и
помагат за преодоляване на недостига на желязо.
Глухарчетата и корените от репей също увеличават способността на организма да абсорбира
желязото от храната.
Подготви: Галина Генчева

ДЪГИ

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. 11

Надясно: 1. Уред за ловене на риба. 2. Град в Швейцария, край Женевското
езеро. 3. Псевдоним на Дора Габе. 4. Народен дървен музикален инструмент
(мн.ч.). 5. Товароподемен механизъм с просто устройство. 6. Летище в Токио.
7. Вид американска маймуна с брада и бакенбарди. 8. Част от селище. 9.
Ударни инструменти от рода на барабаните.
Наляво: 2. Прибор за хранене. 3. Витошка хижа. 4. Големи бакърени съдове.
5. Столицата на Филипините. 6. Историко-географска област в Северна
Испания. 7. Японски физик – теоретик (1911-1970). 8. Флота, плавателните
съдове на една държава. 9. Разказ от Иван Бунин. 10. Пустиня в Африка, найголямата на земното кълбо.
Съставил: Иван Манчев

