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Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

В публичното пространство, 
включително и в интернет 
мрежата, е много често цити-
рано твърдението, че един от 
най-важните критерии за зре-
лостта и хуманизма на едно об-
щество е отношението му към 
хората с увреждания. Още от 
древността обществото тър-
си отговор на два много важни 
въпроса: какви са конкретните 
нужди на хората с увреждания и 
как да бъдат приети и разбрани 
от другите хора. 

Знае се, че СГБ е организа-
ция, която по смисъла на своята 
дейност и цели е сдружение на 
хора с проблеми на слуха, като 
подпомага, защитава правата и 
съдейства на членовете си да са 
равноправни с всички останали 
граждани на републиката. И в 
досегашната си дейност ръко-
водството на СГБ не е давало ни-
кога израз на симпатии и подкре-
па на която и да било партия (а 
те в малка България вече са над 
130!). 

Но има едно много същест-
вено нещо, което трябва да се 
знае, а именно - глухите хора са 
преди всичко българи, живеят 
в България и като целокупния 
български народ преди избори 
се вълнуват и са пристрастни 
към партии и политици, защото 
не са безучастни наблюдатели, 

реагират съответно, в зависи-
мост дали виждат или не полза 
от дадена партия. И се надяват 

тя да спечели изборите, за да 
им помогне за решаването на 
проблемите им, които са ед-

накви за всички, независимо от 
региона… Защото в по-голямата 
си част глухите хора са чистосър-
дечни, до болка наивни – зато-
ва и вярват, и се надяват, че все 
някой някога ще вникне и раз-
бере проблемите им. Но съще-
временно безпогрешно виждат 
и усещат фалша, лицемерието 
и продажността на даден инди-
вид и това се случва доста често, 
като реакцията им често е изра-
зена в пренебрежение и отхвър-
ляне на въпросната личност и 
нейните обещания… 

 И понеже в почти всички 
клубове на РО има предизборни 
срещи, на които те споделят бол-
ката си, проблемите си и всичко, 
което не им дава възможност за 
един наистина нормален живот, 
затова и сега са тези редове… 

Продължава на стр. 3

*На 26 октомври  районната организация на глухите в Ямбол 
отбеляза по достойнство 61 години от своето основаване. Този 
голям празник, естествено, беше свързан и с  честването на юби-
лейната  85-годишнина  на Съюза на глухите в България.

* Специално за тържеството тук беше председателят на Съ-
юза на глухите в България г-н Николай Нинов. Той връчи отличия 
и награди на заслужилите деятели на ямболската организация, 
която е сред най-активните в страната.

На 24 октомври в залата 
културния дом на Съюза на глу-
хите в България в столицата 
се състоя среща на членовете 
на младежката организация 
при СГБ с председателката на 
Националния младежки форум 
Илина Мутафчиева.

 Както е известно, от близо 

половин година нашата младеж-
ка организация членува в Нацио-
налния младежки форум заедно 
с още 52 младежки организации 
в страната. В дейността на този 
форум се реализира напосле-
дък един проучвателен процес 
по инициатива на Европейския 
съюз, наречен „Диалог на Евро-

пейския съюз по въпросите на 
младежта”.

Именно за това беше и тази 
среща. Тя беше ръководена от 
Росица Караджова, председател 
на МОСГБ, а жестов преводач 
беше Силвана Павлова. 
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МЛАДИТЕ ГЛУХИ ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ 
СЕ ВКЛЮЧИХА В ДИАЛОГ С ЕВРОПА

В  ЯМБОЛ

ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК –
ПРАЗНИК НА СПОМЕНИТЕ, 

ЛЮБОВТА, УСМИВКИТЕ 
И ТАНЦИТЕ

 За членовете на Съюза на 
глухите в България 2019 годи-
на е юбилейна, защото преди 
85 години, през 1934 година, 61 
ентусиазирани и всеотдайни глу-
хи младежи и девойки, жени и 
мъже, делегати от цялата страна, 
на 12 юли в салона на столичното 
училище „Йосиф Ковачев” пола-
гат основите на първата общест-
вена организация на хората с ув-
реден слух. 

„Винаги с чувство на призна-
телност и сърдечна благодарност 
нека да си спомняме за тях, ос-
нователите, сред които са Мар-
чо  Радулов, Кирил Кинев, Иван 

Станачков и Димитър Краев, а 
също и учителите от софийското 
училище за глухи Христо Котла-
ров и Стефан Таралежков. Нека 
помним и Фердинанд Урбих – ос-
новател първото училище за глу-
хонеми деца в страната, а също 
и проф. Стоян Белинов!” – с тези 
думи на преклонение председа-
телят на районната организация 
на глухите в Ямбол Стоян Па-
трашков откри на 26 октомври 
тържеството по случай 85-го-
дишния юбилей  на СГБ и 61-го-
дишнината на РО на глухите в 
града. 

Продължава на стр. 3
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Очаквано хората с увреж-
дания в повечето общини 
у нас останаха излъгани от 
програмата за достъпна сре-
да и лична мобилност, по 
която социалното министер-
ство ОБЕЩАВАШЕ МЕЖДУ 
10 000 И 100 000 ЛВ. ЗА ПО-
СТАВЯНЕ НА РАМПА И АСАН-
СЬОР В ЖИЛИЩЕТО НА ХОРА 
В ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ, по 
която ИМА ОТПУСНАТИ ОТ 
БЮДЖЕТА ЦЕЛИ 1.7 МЛН. ЛВ.

Обаче ведомството на 
Бисер Петков постави невъз-
можно кратък срок на нужда-
ещите се и така на практика 
обрече на провал програма-
та. Решението му бе особено 
скандално, като се има пред-
вид, че подложи на тормоз и 
допълнителни разходи хора 
със затруднена мобилност 
и ниски доходи, за които и 
без това обикалянето на раз-
ни институции е ходене по 
мъките. За създалата се си-
туация колегите писаха във 
в. „Сега”, като коментираха, 
че ЕДВА 55 ДУШИ В ЦЯЛАТА 
СТРАНА СА УСПЕЛИ ДА ПОДА-
ДАТ В СРОК ПРОЕКТНИ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ!

Между другото, нека дам 
и малко статистика, т. е. до-
казани цифри (данните са на 
социалното министерство): 
половината от предложения-
та са в Бургас (30); 208 души 
са получили от местните 
социални служби писма за 
подкрепа, като от тях 188 са 
за преустройство на жилищ-
ната среда; 133 от кандида-
тите обаче са се спънали в 
изискванията и не са успели 
да стигнат до мечтаното про-
ектно предложение. За лич-
на мобилност са успели да 
кандидатстват едва 7 души 
(от цялата страна!!!)…

Съгласно тази национал-
на програма хора с мобилни 
затруднения могат да канди-
датстват по две направления 
– за достъпност на жилищ-
ните сгради (изграждане на 
рампи и асансьори) и за оси-
гуряване на лична мобилност 
чрез приспособяване на лек 
автомобил и придобиване 

на шофьорска книжка. НО!!!! 
Въпреки, че се финансира от 
бюджет 2019 г., проектът на 
програмата беше готов едва 
в средата на годината, а кан-
дидатстването – отворено 
чак в края на август, със срок 
за подаване на документи до 
30 септември. Така едва за 40 
дни потенциалните бенефи-
циенти трябваше да се раз-
ходят до социалната служба 
за писмо за подкрепа; да на-
мерят проектант, който да им 
изготви инвестиционен про-
ект; да получат разрешител-
но за строеж от общината; да 
направят количествено-стой-
ностна сметка и с още куп до-
кументи да подадат всичко 
това в социалното министер-
ство... Мисия невъзможна за 
повечето от тях, както се виж-
да и от цитираните по-горе 
цифри.

Още малко примери с 
данни: в община Габрово не 
е постъпило нито едно иска-
не за съдействие при изгот-
вянето на проектно предло-
жение, не е издадено и нито 
едно разрешително за стро-
еж; в община Гоце Делчев 
също няма нито едно пода-
дено проектно предложение 

– при наличието на около 50 
души в безпомощно състоя-
ние! С ЕДВА ЕДНО одобрено 
проектно предложение, по-
лучило виза за изграждане 
на рампа, отчете края на кам-
панията община Враца… Към 
главния архитект на община-
та са отправени две запитва-
ния, но хората не успели да 
стигнат до финалната права...

От „щедрото” социално 
министерство обясняват: 
кратките срокове са съобра-
зени с редица дейности, като 
оценяване на проектните 
предложения, класиране и 
т. н., а СРОКЪТ ВСИЧКО ДА 
БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО Е САМО 
2 МЕСЕЦА – до края на но-
ември, когато трябва да се 
сключат договорите…

Т. е. цялата тази програма 
за достъпна среда и лична 
мобилност се оказа ВЪЗДУХ 
ПОД НАЛЯГАНЕ, МИРАЖ ИЛИ 
НАПРАВО КАЗАНО – ПЪЛНА 
ЛЪЖА И ИЗМАМА, защото е 
била замислена перфектно 
С ЦЕЛ ДА НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТ-
ВЕНА И УСВОЕНА, А ПАРИ-
ТЕ ДА ОТИДАТ - СЕЩАТЕ СЕ 
КЪДЕ…

И, ако пиша тези редове, 
то е заради още нещо, което 

личи от споделеното от Галя, 
на инвалидна количка от 
малка: „Имаме един лично 
наш проблем, тъй като жи-
веем в жилище на четвъртия 
етаж. Сградата е без асан-
сьор. Парапетът на стълбите 
го направихме за собствена 
сметка. От общината не по-
желаха да дадат нито лев за 
това (а има клауза, че общи-
ната може да плати до 600 
лв. на хора с увреждания, за 
да си направят подобрения!). 
Но те казаха, че щом е извън 
дома, не могат да платят. Ис-
каме да направим някакъв 
външен асансьор, говорихме 
с няколко фирми, казаха, че 
е много скъпо, близо 40-45 
000 лв. А аз не искам никаква 
електроника, един обикно-
вен хаспел, който само да е 
по-защитен. От тия за строи-
телни материали. Други пък 
казаха – може да се направи 
нещо за 10-15 000 лв., но и 
това не е малко...” 

Галя е аналогичен пример 
на случилото се с един глух 
съюзен член, чиято съдба не 
е никак лека – освен, че е глух, 
Георги Димитров не може да 
излиза извън четирите стени 
на стаята си, защото няма как 
да придвижи количката си. 
Преди години той помоли за 
финансова подкрепа не само 
Съюза на глухите в България, 
но и всички, които са съпри-
частни към съдбата му. Дори 

имаше благотворителен кон-
церт и кампания във фейсбук 
– но парите не стигнаха…

Гаврата с хора като Геор-
ги, Галя и още много други е 
особено непоносима пред-
вид факта, че пари в хазната 
са предвидени, има ги, но 
нарочно и съвсем обмисле-
но управляващите са стопи-
рали достъпа до тях, знаейки 
отлично както потребности-
те, така и възможностите на 
хората, нуждаещи се от сред-
ствата.

Колко нагъл и алчен мо-
жеш да бъдеш, за да се га-
вриш с хора, които години 
наред нямат възможност да 
излязат от дома си, защото 
не им се отпускат средства за 
това? И колко лишен от раз-
ум можеш да бъдеш, че да 
не осъзнаеш простичката ис-
тина: утре или вдругиден ТИ 
СЪЩО МОЖЕШ ДА СИ НА ТЯ-
ХНО МЯСТО, ЗАЩОТО НИКОЙ 
НА ТОЗИ СВЯТ НЕ Е ЗАСТРА-
ХОВАН! 

Бих писала още много за 
горчивите съдби на глухите 
хора, но няма да го направя, 
защото те доказаха – за всич-
ките изминали 85 години от 
съществуването на Съюза 
на глухите в България – те са 
хора със силен дух. „Остана-
лото е мълчание”, както е ка-
зал Шекспир в „Хамлет”. 

Петра Ганчева

Програмата за достъпна среда – 
обречена на провал

Наскоро правителството поста-
нови да отпадне изискването в ТЕЛК 
да работят лекари по всички видове 
специалности и от догодина коми-
сиите ще могат да работят и без 
специалисти по конкретното забо-
ляване. 

Ето какво коментира д-р Боряна Хо-
левич, председател на Сдружение на ле-
кари от ТЕЛК-София в предаването „Пре-
ди всички” на БНР:

- Няма основание за притеснение на 
хората с ТЕЛК заради това, че от догоди-
на ТЕЛК комисиите ще могат да работят 
и без специалисти по конкретно забо-

ляване. И сега не във всички комисии 
има задължително присъствие на кон-
кретни специалисти – тесните специал-
ности в медицината са около 50. Никога 
не е имало изискване една комисия да 
се състои от 50 души лекари. Това е аб-
солютно невъзможно. Винаги е имало 
изискване в ТЕЛК да има специалист по 
профила на заболяванията на лицата 
– имало е и ще има. Всъщност няма се-
риозна промяна. Имаше един малко не-
ясен текст, който още когато излезе пра-
вилникът, отидохме с г-жа Веска Събева 
лично при министър Ананиев, който из-
лезе с ясен и недвусмислен текст за това 

как да се тълкува въпросната точка. Нека 
се знае, че едно решение на комисия е 
валидно, когато има три подписа на ле-
кари. Ако обаче единият лекар отсъства 
по някаква причина, пациентът трябва 
да бъде върнат.

Трябва да се знае и още нещо – мно-
го хора ме питаха, тъй като не са наясно 
– при подадено заявление след влоше-
но здравословно състояние за преиз-
числяване на процента (съгласно поста-
новление 139 от 06 юни 2019 г.), не се 
изисква представяне на нова медицин-
ска документация - лицето трябва само 
да представи актуална медицинска до-

кументация, удостоверяваща влошава-
нето на здравословното състояние.

 Веска Събева, председател на Асо-
циацията на родителите на деца с епи-
лепсия, също не вижда място за прите-
снение:

- Пациентите няма да бъдат лише-
ни от това техните документи да бъдат 
прегледани от специалист. Нищо не се е 
променило. Специалистите в ТЕЛК рабо-
тят по методика, която определя вида и 
степента на увреждането спрямо доку-
ментите на пациента.

 Записа за Вас: 
Петра Ганчева

Няма място за тревога относно новата промяна в ТЕЛК
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От стр. 1

Повече от 100 съюзни членове  
празнувахме вечерта в най-големия 
и престижен ресторант „Тунджа” 
забравили болките и тревогите от 
ежедневието. Почувствахме се спе-
циални и много щастливи от пре-
красната обстановка и богато наре-
дената трапеза…

На входа на ресторанта члено-
вете на районния съвет поздравя-
ваха всеки пристигнал с празни-
ка и подаряваха малки подаръци 
– диплянки за дейността на СГБ и 
РО-Ямбол и сувенири-магнитчета, 
специално направени за юбилея. 
След приветствието на председате-
ля топли думи и поздравление към 
присъстващите  съюзни  членове г-н 
Николай Нинов, председател на 
СГБ; г-жа Бицова, заместник кмет 
на община Ямбол и  г-жа Иванка 

Атанасова, управител на „Тих труд” 
ЕООД. 

След  това г-н Патрашков поз-
драви  самодейците от състава за 
синхронно пеене с мимика и жест 
„Тишина” и им връчи дипломи за 
прекрасното им представяне на фес-
тивала на СГБ през септември в При-
морско. А малко по-късно 25 основа-
тели и активисти на РО-Ямбол бяха 
поздравени от г-н Николай Нинов и 
получиха съюзни отличия – 15 от тях 
бяха наградени с  грамоти; четири-
ма – със сребърни значки; четирима 
– със златни  значки  и двама – с ме-
дал за особени заслуги.

 Изненадата и радостта им бяха 
големи и всеки искаше да си напра-
ви снимка за спомен с г-н Нинов и г-н 
Патрашков. 

А самодейците ни Стефка Ивано-
ва, Дина Карагьозова, Радка Радева 
и Стоянка Петрова поздравиха всич-

ки наградени и присъстващите съюз-
ни членове и гости с прекрасни из-
пълнения. След нестихващите апло-
дисменти за самодейците започнаха 
танците. Всички се хванахме на хо-
рото, а после и танцувахме модерни 
танци, блусове и пак хора – така чак 
до късно през нощта. А най-прият-
ната изненада за празника ни беше 
прекрасната торта, специален дар от 
обичната от нас г-жа Нина Божилова, 
управителка на фирма „Виена стил”. 
Всички се радваха като малки деца и 
всеки искаше да си направи снимка 
за спомен с тортата и да се докосне 
до нея. 

Тази прекрасна юбилейна вечер 
ще помним и ще пазим дълбоко в 
сърцата си завинаги!

Живка Димова,
координатор на РО- Ямбол

Снимки: Добрин Керестелиев

От стр. 1

Гледах споделените снимки във 
фейсбук мрежата – каква надежда, 
вяра и безкрайно търпение излъчват 
лицата им! Толкова пъти ги лъгаха, 
но те пак се надяват – нали надежда-
та умира последна! Затова се спрях 
именно на надеждата – от първия 
организиран протест през 1990 г. 
досега те не спират да се надяват, 
че управляващите ще се отнесат към 
проблемите им за по-добър, сносен 

живот подобаващо. Уви, вече близо 
30 години това не се случва! Нито 
една партия досега не е реагирала 
адекватно, дори сегашните управля-
ващи, които промениха сума ти зако-
ни, като промените все бяха в ущърб 
на хората с увреждания…

Но, въпреки това, за поредна 
изборна година на срещите с кан-
дидатите за общински съветници и 
кметове глухите хора не спират да 
споделят със сетна надежда за всичко 
онова, което все остава в сферата на 

обещанията: недостъпните админи-
стративни услуги; нередовният град-
ски транспорт и картите с намаление 
за него; липсата на жестов превод в 
болници и други институции; непре-
къснатото отлагане на узаконяването 
на жестовия език… Поредна година те 
се надяват споделеното от тях да бъде 
чуто и разбрано и да се предприемат 
конкретни действия. Толкова много 
ли искат глухите хора – все пак, съ-
гласете се, не искат чак да живеят на 
Марс, примерно… Желанията им са 

простички, човешки – нормален жи-
вот с право на достоен труд; нормал-
но отношение; достъпна, взаимна ко-
муникация с другите хора, с или без 
помощта на преводач на жестов език, 
но с право на достъп до този език, 
защото мнозинството от тях общуват 
чрез него. Език, чието узаконяване за 
пореден път се отлага във времето – 
един Бог знае дали ще съм жива да 
дочакам това да се случи… 

Надеждата, все пак, умира по-
следна – и затова и аз, също като 

другите членове на Съюза на глухи-
те в България, продължавам да се 
надявам, че този път хуманизмът и 
отношението на политиците и об-
ществото към нас, хората с увреден 
слух, ще бъдат не само във вид на 
обещания, които никога няма да се 
изпълнят; но и че наистина ще доча-
каме деня, в който проблемите ни 
най-после ще бъдат решени – за да 
се почувстваме наистина хора с дос-
тоен, нормален живот.

Петра Ганчева

НЕ ОБЕЩАНИЯ, А ЯСНИ И ТОЧНИ  ДЕЛА СА НУЖНИ НА ГЛУХИТЕ ХОРА

От стр. 1

В проучването на ЕС са включени 
няколко теми, по които се изисква-
ше и мнението на младите глухи от 
България. А именно – качеството на 
образованието, качеството на рабо-
тата и състоянието на младите хора 
в малките населени места. Активно 
беше участието на всички младежи 
в тази среща. Особено по първата 
тема – образование. Всички те изра-
зиха недоволството си от липсата на 
Закон за жестовия език в България. 
Това изключително затруднява обу-
чението – както в училище, така и в 
университета. Защото глухите учени-
ци и студенти са лишени от жестов 
превод. Това е причината, поради 
която те пропускат много инфор-
мация, пропускат знания. „Когато 
преподавателят е с гръб към аудито-
рията никой не вижда какво говори” 
– казаха участниците. Учителите в 
масовите училища не познават про-
блемите на глухите ученици. Няма 
преводачи, няма субтитри, няма 
достъп. Това се отнася и до специа-
лизираните училища, А в универси-
тета липсата на информация е още 
по-отчайваща. 

Въпросът за намиране на работа 
е съпроводен от почти същите  про-
блеми. Младите глухи хора се чувст-
ват изолирани без превод. Те трудно 
участват в интервюта, а после и труд-

но комуникират, ако получат работ-
но място. Някои се справят, благода-
рение на новите технологии. Но за 
други е трудно.

За съжаление радост не донесе и 
въпросът за живота на младите глухи 
в малките градове и села. Изолация-
та и там води до труден живот. А на-
деждата за привличането им от ра-
йонните организации също е малка 
поради отдалечеността и трудното 
пътуване.

Срещата беше полезна – по ду-
мите на Илина Мутафчиева. „Защото 
сега ще се опитаме да повдигнем и 
на европейско ниво тези въпроси. 
И ще очакваме ново включване от 
ваша страна за да може да се за-
мислим как заедно да решаваме 
проблемите си”.

Йорданка Димитрова

Изключителен успех в областта на 
спорта, който бе извоюван от  Съюза 
на глухите в България и от Спортната 
федерация на глухите в България, е 
включването на шахмата в програмата 
на зимните олимпийски игри за глухи 
„Дефлимпикс”. За първи път на тези 
игри, които ще се проведат през месец 
декември в Италия, ще участва и бъл-
гарският национален отбор по шах.

Известно е, че нашите шахматисти 
са сред най-добрите в света. Имената 
на Веселин Георгиев – четирикратен 
олимпийски шампион по шах, трикра-
тен индивидуално и еднократен олим-
пийски шампион – отборно;  на Нико-
лай Нинов –  републикански и олим-
пийски шампион по шах; на  Петър 
Орев; на Димитър Серафимов и др.,  се 
знаят като най-добрите през годините, 
а някои от печелившите им партии са 
записани и се  изучават  като „по учеб-
ник”  от глухите шахматисти по света.

На  зимния „Дефлимпикс” в Италия 
тази година българският национален 
отбор ще бъде представен от обновен 
състав, в който са включени Веселин 
Георгиев от София, Николай Нинов от 
София, Симеон Симеонов от Ямбол, 

Александър Добрев от София, Георги 
Пенев от Горна Оряховица и Гълъбина 
Лозанова от София. Нека споменем, 
че в състава са включени и първенците  
от последното  държавно първенство 
по шах, което се състоя през месец май 
тази година и беше организирано съв-
местно от Съюза на глухите в България 
и Спортната федерация на глухите в 
България.

Разбира се, че това е голяма отго-
ворност за състезателите. Ето защо в 
дните от 12 до 20 октомври те прове-
доха тренировъчен лагер за усъвър-
шенстване на уменията си  в базата 
на СГБ в Старозагорските минерални 
бани. В продължение на 10 дни за 
всички тях планетата беше – шахмат.

 По време на лагера бяха използва-
ни, разбира се, най-новите  иноватив-
ни методи за възможно „разиграване” 
на партиите. Все пак, новите техноло-
гии са „по принцип и по начало”  не-
изменно познати на всичките ни учас-
тници, които ще представят България. 

Нека им пожелаем успех! 
Те го заслужават най много от 

всичко!
Георги Стефанов

СРЕЩА В НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

МЛАДИТЕ ГЛУХИ ХОРА ОТ БЪЛГАРИЯ 
СЕ ВКЛЮЧИХА В ДИАЛОГ С ЕВРОПА

ПРЕДИ ЗИМНИТЕ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ 
„ДЕФЛИМПИКС” ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ В ИТАЛИЯ

Подготовка за шампиони
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На 17 октомври тази година в Търговище беше по 
достойнство отбелязана  108 годишнината на Специ-
алното училище за ученици с увреден слух  „Св. Иван 
Рилски”.

Представители на областната администрация на Тър-
говище бяха гости на тържество в СУУУС „Свети Иван Рил-
ски”, организирано по случай 19 октомври – патронният 
празник на училището.

По повод тържеството и във връзка с отбелязването 
на 108-годишнината от създаването на учебното заведе-

ние, заместник областният управител Панайот Димитров 
изпрати поздравителен адрес до г-н Росен Милачков, 
директор на специалното училище и до педагогическия 
колектив, като им пожела много здраве, вдъхновение и 
успехи както в личен, така и в професионален план: „Про-
дължавайте все така мъдро и с вяра, с постоянство да 
чертаете житейския път на своите ученици” – се чете още 
в поздравлението на г-н Димитров.

Специалното училище за ученици с увреден слух в 
Търговище е едно от трите подобни образователни ин-

ституции в страната и е единственото на територията на 
Североизточна България. През настоящата 2019-2020 
учебна година в него се обучават и възпитават общо 52 
деца и младежи на възраст между 6 г. и 18 г. от общо де-
вет области. 

Тържеството уважиха също и много приятели и съ-
мишленици от 3 ОУ в града, а балет „Вега” се включиха в 
програмата със свои изпълнения.

Публикацията подготви Петра Ганчева
Снимки  фейсбук

108 ГОДИНИ СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С 
УВРЕДЕН СЛУХ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

В ТО-Перник

Празници на силния човешки дух
През последните два месеца терито-

риалната организация на глухите в Пер-
ник участва в събития, които ни дадоха 
много гордост и ни обединиха да сме 
силни и винаги да бъдем заедно. И на-
истина – ние, перничани,  направихме 
всичко, за да покажем себе си. Първо на 
едно национално събитие – честването 
на 30-годишнината от създаването на 
Съюза на инвалидите в България. По 
традиция, СИБ винаги отбелязва праз-
ниците си в Перник. А тази година ние, 
от СГБ, бяхме сред 2000 участници  във 
фестивала, посветен на юбилея.

Специален поздравителен адрес за 
участниците бе изпратен от предсе-
дателя на Съюза на глухите в Бълга-
рия г-н Николай Нинов. Поздравления 
бяха прочетени и от името на президен-
та на Републиката Румен Радев, както и 
от вицепрезидента Илияна Йотова. Кра-
сиви думи пред многолюдната публика казаха и г-жа Ирена Соколова, областен управи-
тел на Перник, и г-жа Вяра Церовска, кмет на община Перник.

Нашата териториална общност на глухите хора, начело с председателя на ТО-Перник 
Валери Лозанов, се включихме активно в изявите на фестивала. Това беше среща на 
силния дух, на българската традиция и на приятелството.

* * * 
 И още едно родолюбиво събитие 

беше в центъра на вниманието на те-
риториалната организация на глухите в 
Перник – 90-годишнината от  обявява-
нето на град Перник. Покровителят на 
нашия град е свети Иван Рилски Чудо-
творец. А на 19 октомври българската 
православна църква отдава почит на 
светеца, смятан за покровител на ми-
ньорите. За първи път на тази дата през 
1903 г. подземните работници органи-
зират свое тържествено честване. А от 
1929 г. денят вече е обявен за ден на 
града. В навечерието на 2009 година 
с литийно шествие в Перник беше до-
несена частица от мощите на светеца, 

оставена за съхранение в храма „Свети Иван Рилски”. Перничани и досега не спират да 
благодарят на Бог, на Св. Иван Рилски, и на строителите на града, че ги запазиха и не 
позволиха нито една жертва при тежкото земетресение  на 22 март 2012 г. Специално 
за 90-годишнината  от общината беше поставен 25-метров трибагреник на източния 
вход на града, за да посреща гостите.

Ние, от ТО на глухите в Перник  участвахме с родолюбиви чувства в прекрасните 
изяви по време на празника. А той ни предостави чудесни мигове, преживявания и ве-
селие. 

Галина Генчева

В РО-Плевен
Споделен опит

Как да  
разнообразим 
живота  
на нашите 
членове

Скъпи приятели, искам да спо-
деля една наша идея, с която  ние  
успяхме  да направим  събирането 
на нашите членове в клуба интерес-
но и полезно. Преди време опитва-
хме да ги съберем с представяне на 
най-красивите плетива. Но – мъже-
те стояха настрана. Тогава ни хрумна 
идеята,  взаимствана  от рецептите 
на  нашия любим вестник „Тишина” 
– да  направим кръжок по кулинар-
но майсторство. Първата стъпка бе 
да си направим палачинки. 

Честно казано, притеснявах се 
дали ще  има интерес към това за-
нимание. Но напротив, интересът 
беше голям и събра в клуба на орга-
низацията над 40 членове. Може би приятният аромат  на готовите палачинки ги задържа 
дълго в клуба. Но не само това – оказа се, че сред нас има непознати майстори в кулинари-
ята, които ни смаяха, като  обръщаха палачинките без помощта на дървената шпакла, само 
с едно подхвърляне. Е имаше и „жертви”, които естествено веднага тайно бяха изядени.

Самият председател на РО Мирослав Маринов пръв откри курса, като се включи ак-
тивно в приготвянето на сместа. А това е фина работа. Имаше и любители, като Величко, 
който не беше хващал тиган, но се включи с изключително желание  под указанията на 
останалите. 

Невероятно беше – с толкова шеги и закачки, с толкова смях, като че ли отдавна не 
бяхме се събирали!

Докато се правеха палачинките – а те трябваше да бъдат много, за многото присъст-
ващи,  някои показаха уменията си по шах, други се отдадоха на четенето на вестник, 
а малките деца имаха чудесно занимание по рисуване. И тяхна изложба направихме. 

И когато накрая всеки опита ароматните палачинки, направени с общи усилия, на-
строението стана върховно.  Е, по-вкусно нещо никой не беше ял! 

Така дойде, ама съвсем спонтанно желанието за нова среща – този път с приготвяне 
на мекици. А майсторите на тестото се зарекоха да дойдат вече подготвени с рецептите. 

Е, това беше по темата „закуски”; после ни предстои с голямо желание  заедно да 
приготвяме някои ястия – месни и безмесни, по предложение на наши членове, като 
Дорчето, която помоли някои „майстори” да я научат как се правят картофени кюфтета. 

Нови очаквани срещи ни предстоят. Хубави срещи, със сериозно готвене и още 
„по-сериозно” похапване на произведенията на нашите кулинари…

Идеите  са много и интересът е голям. Защото за всички е приятно да се събираме в 
нашето ремонтираното помещение (бивше кафе), сега  свежо, светло и обновено като 
клуб, където да поседнем  на топло и да похапнем  това, което сами сме си приготвили 
в кръжока. Чудесно е!

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен

На 30.09.2019 г. в клуба на териториалната организация на глухите в 
Сливен се събраха младите членове (до 35 г.) на младежката организация 
към РО-Ямбол, за да проведат своето отчетно-изборно събрание. 

От общо 16 младежи на събранието присъстваха 8. С явно гласуване 
и с 8 гласа „За” беше избран  Теодор Георгиев Стефанов за председател; 
а за членове на районния младежки съвет бяха избрани Антон Йорданов 
Асенов и Симеон Бранимиров Симеонов. За делегати на общото отчетно-
изборно събрание на МОСГБ с явно гласуване бяха избрани Теодор 
Стефанов и Антон Асенов.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

Избори 
в младежката 
организация 

към РО-Ямбол
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В ТО- Добрич

Отново – приятелски турнири по футбол 
и шахмат

На 13 октомври, за  четвърта  поредна година ръководството на ТО на глухите 
в Добрич организира приятелски турнир по футбол, а за втора  година – и по шах. В 
турнирите участваха отборите на ТО-Добрич, ТО- Търговище, РО-Варна (ветерани) и 
РО-Шумен. Отново бяхме приятно изненадани от подкрепата на ПП ГЕРБ-Добрич, в 
лицето на г-жа Даниела Димитрова, депутат и на г-жа Надежда Петкова, кандидат за 
кмет на града, които дойдоха лично на откриването на турнира и поздравиха всички 
участници. От тяхна страна бяха осигурени купи и грамоти, както и обяд. Ние от своя 
страна поздравихме гостите, участниците в турнира и всички присъстващи, като ги 
почерпихме с питка и шарена сол по стар добруджански обичай.

След като около обяд приключи футболната надпревара, класирането беше 
следното: 4 място – Търговище; 3 – Варна; 2 - Шумен и 1 - Добрич. С чисти сърца 
добричлии могат да признаят, че победата беше споделена, понеже в последния 
момент се оказа, че някои са възпрепятствани и се наложи попълнение от другите 
отбори. Но, в крайна сметка, всички бяха доволни, понеже винаги сме гледали на тези 
срещи като приятелски, а не като спортменски! 

Сл ед това всички се отправихме към клуба, където  хапнахме набързо и започна 
шахматната надпревара, в която се състезаваха рамо до рамо мъже и жени. Всички се 
представиха много добре и крайното класиране бе следното: 4 място - Търговище, 3 - 
Варна, 2 - Шумен и 1 - Добрич. 

Организаторите на спортния ден благодариха от сърце на всички участници за 
отделеното лично време, като им пожелаха здраве и още по-големи възможности, за 
да  поддържаме традицията на тези турнири.

Петя Митева, председател на ТО-Добрич

ТО- Ракитово

Благодарност за прекрасното лято
От 16 до 19 септември тази година 

членове на ТО на глухите в Ракитово и  
потребители от ЦРСИХУ в Ракитово – 
общо 50 души,  бяхме в  нашата почивна 
станция „Тишина”  в Приморско.

Искам да изкажа нашите най-
сърдечни благодарности на колектива 
на хотел „Тишина” – на разпоредителката 
Мария, на управителя Тодор Костов, на 
готвача им, както и на обслужващия 
персонал, за сърдечното посрещане, 
настаняване и вниманието от тяхна 
страна!

Там за втори път отбелязахме 
и нашия празник – 85 години от 
създаването на СГБ. Беше приказно 
изживяване, спомнихме си за нашите създатели, ръководители и активисти.

Искам също да изкажа и нашата безкрайна сърдечна благодарност на директорката 
на Центъра за рехабилитация  на хората с увреждания от община Ракитово за безплатното 
пътуване и осигурено спане в хотела. Няма друга като директорката Мария Балабанова 
с  такава човечност и голямо сърце за нас, хората с увреждания! Благодарим  Ви  г-жо 
Балабанова!  Благодарим Ви, и бъдете все така всеотдайна и човечна!

Величка Стоева, организационен секретар на ТО на глухите в Ракитово

Среща с деца и млади хора от Eвропа
Ние, от териториалната организация на глухите в Ракитово към РО-Пловдив, имаме 

прекрасна дружба с хората с увреждания от Ракитово, които са потребители към Центъ-
ра за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания „ Св. Вмчца Неделя” 
в Ракитово.

В този център участваме с 40 членове – тежкочуващи и глухи. Всекидневно имаме 
възможност да го посещаваме, където ни запознават със здравни теми, исторически 
местности и забележителности на нашата скъпа Родина. Тук ние срещаме сърдечни 
ръководители, социални работници и много човечни хора с увреждания. Под непре-

По повод Европейският ден на хората със сляпо-глухота – 22 
октомври, Европейският съюз на сляпо-глухите (ЕССГ) публи-
кува Манифест под мотото „Европа с достъпен дизайн за сля-
по-глухи”, в който настоява за признаване на сляпо-глухотата; 
системите за комуникация на сляпо-глухи; интерпретаторите и 
интервенорите за сляпо-глухи; жестовите езици; червено-бе-
лият бастун; помощните технологии; равните възможности за 
сляпо-глухите жени, девойки и млади хора; достъп до комуни-
кация, информация и универсална достъпност.

22 октомври е дата на основаване на ЕССГ през 2003 г., на 
който НАСГБ е съучредител и член. По повод 15 години от създа-
ването си, през 2018 г. ЕССГ обяви 22 октомври за Ден на хората 
със сляпо-глухота в Европа. 

За втора поредна година Националната асоциация на сля-
по-глухите в България (НАСГБ) отбелязва Европейския ден на 
сляпо-глухите с различни събития, включващи съвместни сре-
щи с други НПО на и за хора с увреждания; дейности по проект 
„Равни шансове”; дейности в териториалните организации на 
НАСГБ; посещение на членове на териториална организация в 

Пловдив в гр. Кърджали и на древното светилище Перперикон.
Колегите ни от Словенската асоциация на сляпо-глухите 

„Длан” представиха две книги под заглавията: „Живот със сля-
по-глухота” и „Хаптичен начин на комуникация”. На промоция-
та гостува д-р Саня Тарцай, президент на Европейския съюз на 

сляпо-глухите, която сподели, че не би могло да има по-добро 
честване на Европейския ден на сляпо-глухите от такова събитие. 

Книгите са написани от сляпо-глухи хора, и това още повече 
подчертава принципа: „Нищо за нас – без нас!“

Величка Драганова, председател на НАСГБ

22 октомври - Европейски ден на хората със сляпо-глухота

къснатите грижи на  директорката Мария 
Балабанова, се чувстваме като  в наш дом  
с уютна обстановка, грижи и внимание.

Това лято в центъра имахме чудесна 
среща с деца от различни държави на Ев-
ропа, по  проекта на ЕС „Цветове на мно-
гообразието” и със съдействието  на орга-
низация на  младите психолози в България. 
Те ни посещаваха и ни помагаха в нашия 
„Клуб готварство на хората с увреждания”. 
Тези деца бяха от различни държави, но 
еднакво мили млади хора, сърдечни и до-
бри. Затова ние искаме с тази статия да им 
благодарим  и да им пожелаем догодина 
пак да се видим в Ракитово. 

Величка Стоева,организационен секретар на ТО на глухите в Ракитово

„ЧУДНАТА ГРАДИНА” –
първото по рода си социално предприятие  

от такъв вид  в България

Социалното предприятие „Чудната 
градина” в гр. Добрич е първото по рода 
си в България. Създадено е през м. май 
миналата година, по идея на фондация 
„Свети Николай Чудотворец”. Градината 
е разположена на територия от 4 дка, 
като с решение на общинския съвет те-
ренът е отдаден безвъзмездно за 10 г. В 
„Чудната градина” са назначени 22 души 
с увреждания по две програми за трудо-
ва заетост. 17 от тях са младежи и въз-
растни с ментални увреждания, които 
досега не са получавали шанс за трудова 
заетост. Останалите петима са като на-
ставници, двама са с двигателни увреж-
дания и трима с увреден слух, членове 
на ТО-Добрич. 

Д-р Хасан Ефраимов и Мария Мето-
диева, председател на фондацията, са 
основните двигатели на проекта. Пред-
приятието стартира с една оранжерия за 
разсад на цветя. Саксийките със стикер 
„Чудната градина” успешно се продава-
ха на фермерския пазар, който се про-
вежда всеки четвъртък в стария Добрич. 
Днес оранжериите са вече три, а в тях се 
произвеждат зеленчуци и цветя. Най-но-
вият хит е крехко зеле, произведено от 
работещите в „Чудната градина”. Под-
брани са специални сортове, подходя-
щи както за консервиране, така и за пря-
ка консумация. Една част от листата на 
зелето се транспортират до Центъра за 
защита на животните в зоопарка. Иначе 
в градината всекидневно кипи трескава 
дейност – подготвят се оранжериите за 
предстоящата зима, а майстори подгот-

вят едновременно с това магазин, който 
ще се ползва и като офис. 

Всичко това се случва с дарения от 
фирми, представени под формата на 
строителни материали. И това не са 
първите дарения за „Чудната градина”. 
По време на ежегодните посещения в 
България на американските консултанти 
от do TERRA, предприятието получи по-
дарък – мотофреза. Същите консултан-
ти при посещението в градината през 
лятото, отделиха няколко часа и заедно 
с работещите се включиха в събиране 
и изхвърляне на камъните от терена, 
подготвян за зелето. Преди 2 месеца 
дестилерия „Есетере България” , която е 
собственост на американската do TERRA, 
в лицето  на изпълнителния директор на 
компанията Пламен Николов връчи на 
фондацията ключовете на чисто нов ра-
ботен автомобил „Дачия-Докер”, с който 
стана много по-лесно транспортирането 
на продукцията до фермерския пазар. 

Хасан Ефраимов, или както всички в 
градината го наричат „доктора”, и Мария 
Методиева ежедневно са с работещите, 
като със своя доброволен труд не само 
дават пример, но и са спойката между 
всички. Оказа се, че не е трудно хора с 
различни увреждания да се допълват и 
да си помагат, за да се чувстват полезни 
за себе си и обществото. Надяваме се 
тази инициатива да има още последова-
тели в други градове, за да могат хората 
с увреждания да намерят своето място.

Петя Митева, председател на 
ТО-Добрич
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На 26 септември в Пловдив в аудито-
рия 7 на Висшето училище по агробизнес и 
развитие на регионите (ВУАРР) се състоя 
официалното представяне на книгата 
„Духът е воля” на Радка Димитрова, из-
дадена от академичното издателство 
„Талант” на ВУАРР. 

В нея авторката представя 88 исто-
рии на хора с увреждания, които успяват 
да се докажат като успешни в своите 
професии.

 Една от тези истории е на художнич-
ката с увреден слух Ваня Петкова. 

Идеята, заложена в поредицата от три 
книги е, че хората със специфични състояния 
не са хора с увреждания – те всекидневно 
доказват, че могат. Което е потвърждение на 
тяхната равноправност, адаптивност и креа-
тивност и така напомнят на всички остана-
ли, че животът е прекрасна възможност за 
преосмисляне и за нови пътища, когато си 
различен. 

Художничката Ваня Петкова е единстве-
ната  с увреден слух, чиято история е вклю-
чена в „Духът е воля”. Първите два тома от 

поредицата събират 1000 личности от цял 
свят, свързани с Пловдив, от създаването му 
до наши дни. Третият том – „Духът е воля”, 
излиза извън рамките на града под тепетата 
и разказва историите на хора с увреждания 
от цяла България, постигнали върхове в про-
фесиите и хобитата си.

Препълнената зала на ВУАРР едва съ-
бра желаещите да присъстват на събитието. 
При представянето на книгата, проф. Дими-
тър Димитров, ректор на висшето училище, 
директор на Земеделския колеж в Кърджа-
ли и основен инициатор за създаването на 
поредицата, сподели: „Когато прочетете 
книгата и видите техните водещи верую, ще 
разберете какви богати души са тези хора. 
Те са преодолели изпитание, извисили са 
се нагоре с един силен дух и са постигнали 
своето щастие. Аз дълбоко вярвам, че ние, 
българите, можем да се променяме към до-
бро. Вярвам, че всеки един от нас може да 
промени хората около себе си и ако всеки 
направи усилия, съм сигурен, че българския 
манталитет ще премине към добро и ще ста-
нем една градивна и богата нация!”

Авторката Радка Димитрова е категорич-
на, че не хората с увреждания имат мисията 
да се учат от здравите хора: „Ние трябва да 
се учим от тях, не те от нас. Тази книга ми е 
душата. С такава любов я направих, изпитвах 
огромно удоволствие да работя с тези хора. 
Още първите разговори с тях бяха с мно-
го оптимистично настроени хора. Тук няма 
нито един мрънкащ човек. Те ми дадоха 
една нова философия на живота, едно ново 
виждане. Дадоха ми една сила, те наистина 
са хора на духа. Всяка история ме докосва-
ше много силно и следващата още по-силно. 
Всички ги обичам, те са уникални. По време 
на работата си търсех не само пострадали, а 
изявени в професиите, както е с Ваня случая, 
тя е уникална. Спрях до 88 истории, защото 
това е показателно число на безкрайността. 
И им пожелах безкрайно да бъдат щастли-
ви и всички техни желания да се сбъдват.” 
И допълва нещо важно: че съществува прес-
тъпна незаинтересованост от страна на дър-
жавата към всички хора с увреждания: „Ние 
трябва не да свикваме с тяхното присъствие, 
а да бъдем винаги на разположение да им 

помогнем, да ги разберем, да им съдейст-
ваме.” 

В страницата си във фейсбук „Изя-
вени пловдивчани /личностна енцикло-
педия/” Радка Димитрова е публикувала 
кратки представяния на някои от тези 88 
истории, включени в книгата. Като тази на 
Цветан Кавраков от Сатовча: „Роден е през 
1972 г. в с. Сатовча, област Благоевград. Де-
нят 10.11.2006 г. се оказва фатален – когато 
е в гората, върху него пада дърво. Резултатът 
е разместени шийни прешлени. Следват три 
операции, трансплантация на стволови клет-
ки. Въпреки усилията на лекарите, остава 
прикован към инвалидната количка. Но Цецо 
не се предава - започва да прави картини от 
оцветен пясък. „Най-голямото ми щастие е, 
че с парите, които печеля от продажбата на 
моите картини, помагам за следването на 
сина ми Даниел, който е студент по медици-
на в София – споделя Цветан. Сега дава живот 
на мечтата си, а това ме изпълва с радост и с 
нови сили да продължавам напред! Картини-
те ми дават кураж за живот!” Или като тази на 
Владимир Гюров,активен спортист и първият 
българин, участвал в европейско първенство 
по парашутизъм за хора с увреждания и пър-
вият в инвалидна количка, който се спусна 
по снежните писти, изкачил с количката си 
Черни връх и Мусала; летял с парапланер и 
с мотоделтапланер… Или като на Николай 
Примов, художник, създател и председател 
на Сдружението на творците с увреждания. 
По негови думи творбите на хората с увреж-
дания носят много енергия: „Потиска ме, 
когато виждам здрави, прави хора, които 
мрънкат и се оплакват. Тогава ми идва 
да им изкрещя: „Хора, вземете се в ръце и 
променете живота си, ако е необходимо! 
Не стойте така и не бездействайте! 

Книгата „Духът е воля” можете да си по-
ръчате за доставка по куриер на тел. 032 960 
360 или на електронна поща uard@uard.bg 
или направо да я закупите от книжарницата 
във ВУАРР в Пловдив, на бул. „Дунав” №78.

Цената е 15 лева.
Публикацията подготви 

Петра Ганчева
Снимки фейсбук

Наскоро в електронно писмо 
до председателя на Съюза на 
глухите в България Николай Ни-
нов се изказва благодарност от 
г-жа Елка Тодорова, председа-
тел на Националната федерация 
на работодателите на инвалиди 
(НФРИ), за съвместно участие на 
членове на СГБ в инициативата 
на НФРИ „Ателие „Мост между 
сетивата”: „Във връзка с орга-
низираното събитие от НФРИ, 
„Ателие „Мост между сетивата”, 
изразявам своята благодарност 
за подкрепата и сътрудничест-
вото. Участници от РО на глухите 
достойно се включиха в изявата, 
като млади творци нарисуваха 
две от картините в ателието, а 
други се включиха в описание-
то на творбите, нарисувани без 
участието на зрението. Всички 
гости, в това число и децата с 
намален слух, разгледаха и се 
включиха в работата на атели-
етата на слепите от Националния 
център за рехабилитация на сле-
пи.”

В тази връзка информираме 
накратко за осъществената ини-
циатива Ателие „Мост между 
сетивата”. Тя се проведе в Пло-
вдив на 10 октомври т. г. в атели-
ето на Центъра за рехабилитация 
на слепи в гр.Пловдив. Целта на 
ателието е да бъдат представе-
ни талантите и възможностите 
на млади творци със сензорни 
увреждания в духа  на взаимопо-
мощ, като се оказва съдействие 
за тяхната равнопоставеност и 

доверие във възможностите им. 
Млади незрящи творци под мен-
торството на известния художник 
Павел Митков създадоха свои 
творби в рамките на два часа, а 
млади нечуващи художници ко-
ментираха и разказваха на не-
виждащите как възприемат твор-
бите им – визуално и емоционал-
но. Успоредно с това литератори 
със сетивни увреждания написа-
ха есета по създадените творби. 
Вратите на ателието бяха отворе-
ни за гости, като то бе посетено 
от общественици и работодатели  
от града, които почувстваха сила-
та на духа и таланта на младите 
творци и се убедиха, че и с на-
рушени сетива младите хора  са 
готови да покажат на общество-
то неподозираните способности, 
които притежават. 

Ателието се осъществи в рам-
ките на Националното изложе-
ние „Доверете се на българското 
и на хората с увреждания”, което 

отвори врати от 8 до 12 октомври 
в търговския център в сградата на 
ЦУМ в София. Изложението беше 
част от форума „Дни на равните 
възможности”, организиран от 
Националната федерация на ра-
ботодателите на инвалиди. Про-
явата се проведе с финансовата 
подкрепа на Европейския социа-
лен фонд.

Посетителите на изложение-
то се запознаха с възможностите 
на хората с увреждания и пози-
тивната им роля в обществото, 
а също и с произведените от тях 
стоки или предоставяни услуги, 
като напр. туристически. Дамски 
облекла с българска шевица и 
етно мотиви, уникална билкова 
козметика, био-продукти, изде-
лия от дърво, саксийни цветя, ат-
рактивни сувенири от рисувано 
стъкло и коприна, както и разно-
образни арт изделия, бяха само 
част от стоките, които се показаха 
на изложението. Всички бяха на 

атрактивни цени, произведени 
и предлагани от предприятия на 
хора с увреждания и други орга-
низации,  работещи в подкрепа 
на хората с увреждания.

Подобни форуми са изклю-
чително важни, тъй като дават 
трибуна на това, което правят 
специализираните предприя-
тия за хора с увреждания. Тези 
предприятия имат по-малко кон-
курентни предимства спрямо 
останалите тъй като са оставени 
изцяло на пазарна конкуренция, 
а заетите хора с увреждания в 
тях днес са близо 5 хиляди (в 
миналото са били 50 хиляди и 
все още не е активирана група 

от 100 хил. лица с увреждания, 
които нито търсят работа, нито са 
заети, а са работоспособна сила, 
по данни на Инвестор.бг). Броят 
се е понижил, тъй като сегашна-
та държавна помощ е по-малка 
в сравнение с миналото. Затова 
голяма част от тях не издържат 
на конкурентния натиск. При-
мерите в Европа показват, че те 
трябва да са защитени до много 
по-голяма степен и да се подкре-
пят. Именно това е и основната 
идея, заложена в организиране-
то и провеждането на подобни 
форуми.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Национално изложение и ателие 
„Мост между сетивата”

Историята на глухата художничка  
Ваня Петкова – разказана в книгата „Духът е воля”
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Искам да ви разкажа за Тим 
Теснер, американец с увреден 
слух, за неговата професия и 
мисия в живота. Тим оглушава в 
ранна детска възраст и това се 
случва поради най-често среща-
ната причина – тежка вирусна 
инфекция и предозиран антиби-
отик.

Изминал е типичният за всяко 
глухо дете и възрастен, житейски  
път. Образованието си получа-
ва в училища за деца с увреден 
слух, а на по-късен етап завърш-
ва професионално училище, 
където изучава специалностите 
механика и дърводелство. Тим 
е работил в полицията като шо-
фьор на камион, но след 5 годи-
ни е освободен от работа. 

Това е тежък момент за Тим 
и неговото семейство застава до 
него, за да го подкрепи. Братът 
на Тим, д-р Рей Теснер, който 
знаел колко умел и сръчен е Тим 
като механик и дърводелец, му 
предложил да работи в ортопе-
дичната операционна на болни-
цата, където като операционен 
техник неговата сръчност би мо-
гла да се използва. За тази цел 
Тим постъпва в колеж, където в 
продължение на 3 години изуча-
ва специалността ортопедичен 
техник и асистент. Обучението 
в колежа не било лесно, но Тим 
учел усърдно и се трудил много 
и разбира се, завършил успешно. 
Той осъзнал по време на обуче-
нието си, че това иска да работи 
и в това може да изяви себе си, 
и да бъде полезен на хората. 
Чувствал, че това е неговата ми-
сия. Така през 1985 г. Тим застава 
рамо до рамо с брат си и започва 

работа в ортопедичната болница 
в Охайо, където е и до този мо-
мент, вече 35 г.

Обикновено Тим влиза в 
операционната зала около 6 ч. 
сутринта и приключва в 2 ч. сле-
добед.  Понякога му се налага да 
остава извънредно на работа и 
работния ден приключва по-къс-
но. Своята работа Тим започва с  
3-минутно измиване на ръцете 
с дезинфекционен  медицински 
препарат след което, без да пипа 
нищо, с помощта на асистент, 
облича хирургична престилка и 
му слагат хирургични ръкавици. 
След това получава графика с 

предстоящите операции за деня 
и приготвя необходимите стери-
лизирани инструменти и мате-
риали за всяка една планирана 
операция. Подрежда ги в опе-
рационната зала и се включва в 
работата на екипа като асистент. 

За комуникацията по време 
на операциите двамата братя 
разказват интересни  случки, 
но контактът винаги се е осъ-
ществявал професионално. 
Използването на маски по вре-
ме на операция затруднява ар-
тикулацията и отчитането по 
устни, но за 35 години те са си 
създали универсална система за 

комуникация, която включва не 
само жестов език, но и езика на 
тялото, движение на главата в 
дадена посока или към опреде-
лен инструмент или материал. 
Движението на очите също чес-
то помага. Случва се да използ-
ват акроними – т. е., първите 
букви на често използвани думи 
и понятия по време на работа. 
Например „ОЗ” е операционна 
зала; при определени операции 
на коляното използват абревиа-
турата на първите букви от ме-
дицинското наименование на 
тази операция (Anterior Cruciate 
Ligament) т.е. ACL.

Братът на Тим, д-р Рей Теснер, 
споделя, че повечето от коле-
гите им – хирурзи, асистенти и 
административен персонал от 

ортопедичната болница, са усво-
или до определено ниво амери-
канския жестомимичен език, за 
да улеснят работата на Тим. Той 
споделя също, че хората често го 
питат как се чувства, работейки 
рамо до рамо с глухия си брат. 
Неговият отговор винаги е, че на 
първо място се гордее с брат си 
и с неговите качества и умения, 
които го правят равнопоставен с 
другите му колеги в една трудна 
и отговорна професия. И на вто-
ро място, това, че е разбрал, че 
глухите хора могат да работят 
тази професия и много други, не-
типични за тях, стига да го искат и 
вярват в себе си. 

Това е и призивът на Тим: „Ти 
можеш! Направи го!”

Мария Димитрова

СИЛА ЗА ЖИВОТ

ТИМ ТЕСНЕР И НЕГОВАТА „УНИКАЛНА” ПРОФЕСИЯ

По покана на Спортната асоциация на глухите в Сърбия, 
която наскоро отбеляза своята 65-годишнина, членове на 
младежката организация към Съюза на глухите в България 
гостувахме в гр. Крагуевац. Наши представители от Пло-
вдив, Стара Загора и София участваха като доброволци и 
съмишленици в спортните състезания, организирани по 
повод на юбилея. Имаше и представители от другите бал-
кански страни – от Румъния, Босна и Херцеговина, Черна 

гора и др. Повече от 400 глухи младежи от балканските 
страни се събраха тук. .А празникът съвпадна и с отбеляз-
ването на Международния ден на глухите хора. 

Бяха организирани много състезания по футбол, во-
лейбол и дартс. Нашите състезатели, които участваха 
във футболния турнир, спечелиха 4-о място. По време на 
двата дни – 20 и 21 септември, домакините организираха 
и посещения на исторически забележителности в Крагу-

евац. Тези съвместни пътувания, макар и за по няколко 
часа, ни дадоха възможност да се запознаем и да станем 
приятели. 

По време на тържествената вечер за юбилея имаше 
хубава музика, конкурси, подаръци и награди. Ще запом-
ним и сръбската скара, както и уникалната торта. И, раз-
бира се, приятелството – което ще остане в годините!

Митко Якимов

Среща за приятелство
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ВКУСНО

НАУКА

ЛЮБОПИТНО

Отговор от бр. 17

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

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

СУДОКУ КРЪСТОСЛОВИЦА 

Водоравно: 1. Железен шкаф за пазене на пари, или ценности. 5. Малка сребърна мо-
нета, шеста част от драхма в древна Гърция. 9. Ираноезични племена от сарматски 
произход. 11. Парична единица в редица европейски страни. 12. Герой на П. Тодоров 
от драмата „Първите”. 13. Умерен конски ход. 14. Неплатежоспособност на едно лице. 
15. Процес за изработване на текстови печатни форми. 18. Основна магмена скала, 
която съдържа 17 процента силициев окис. 21. Род висши морски раци. 22. Дъговидна-
та обвивка на окото /мн.ч./. 23. Връх в източната част на Врачанска планина 1048 м. 
24. Кумир.
Отвесно: 1. Наш геолог /1903-1979 г./ 2. Титла на високопоставени лица в Турция и 
арабските страни.  3. Примитивно плавателно средство. 4. Благословен хляб, който се 
раздава на малки парчета на вярващите след богослужение. 5. Красноречиви говори-
тели пред публика. 6. Село в Софийски окръг, Свогенска община. 7. Коренните жители 
на Огнена земя. 8. Изкуствено влакно подобно на естествената вълна, добивано от ка-
зеин. 10 Езеро във Филипините. 11. Стара българска мярка за зърнени храни /мн.ч./. 16 
Първата марка руски автомобили. 17. Оценка за успех в цифри. 19. Английски писател 
/1818-1883/ - „Белият вожд”. 20 Равномерно пригласяне на църковен певец.

Съставила: Василка Кирова

Ах, морето… Край морето се 
проведоха двете значими за Съ-
юза на глухите в България съби-
тия – честването на 85-годишния 
юбилей и провеждането на 28 
фестивал на художествената са-
модейност. И пак край морето 
се осъществи за 12 пореден път 
една оживяла от пясъка приказка 
– 12 фестивал на пясъчните фигу-
ри… Този път – само с българско 
участие!   В не толкова далечна-
та 2008 г. първият по рода си в 

България фестивал на пясъчните 
скулптури посреща първите си 
посетители, като за кратко време 
става любимо събитие не само за 
бургазлии, но и за гости на града 
през летния сезон. Мястото къде-
то се осъществява, е паркът „Езе-
ро”, до конната база. Оттогава 
всяко следващо издание на фес-
тивала разраства популярността 
му – през първата година посети-
телите му са били 20 000 души, а 
тази година над 810 хиляди души 

са запечатали усмивката си в пя-
съчната книга с приказки. 

На площ от пет декара, от 
специален, устойчив на дъжд 
5 600-тонен пясък, всяка година 
са се появявали всякакви персо-
нажи, причудливи създания, за-
мъци, кули, всякакви морски (и 
не само) обитатели, русалки, пи-
рати, каляски, принцеси, живот-
ни и други приказни същества, 
като някои от тях с височина над 
8 метра.

Тази година за 12-о издание 
на фестивала община Бургас 
беше подготвила специална из-
ненада – 3D макети, умалени 
копия на фигурите от минало-
годишните издания, чиято екс-
позиция бе в център „Флора”. 
Тазгодишната тема на изданието 
беше „Любими детски герои”. И 
все още, до края на септември, 
от 8 до 22 ч. вечерта всеки ден, 
всеки, който иска да се докосне 
до магията на любимите си ге-
рои, изваяни от пясък, може да 
го стори в Бургас, парк „Езеро”.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки Фейсбук

Фестивал на пясъчните 
фигури в Бургас

Диагностицирането на инфекции на средното 
ухо до голяма степен е субективно. Обикновено за 
лечението им се прилагат антибиотици, като чес-
то се случва да се предписват на пациенти, които 
всъщност не са заразени. Това може да доведе до 
развитието на устойчиви на антибиотици бактерии 
и други проблеми.

Изследователите от института „Фраунхофер” 
са разработили нов ултразвуков трансдюсер (пре-
образувател), който може да бъде интегриран в 
съществуващите отоскопи, за да осигури по-ясен 
изглед в средното ухо и да позволи на лекарите по-
добре да диагностицират инфекции в него.

Стандартните отоскопи осигуряват визуален 
изглед в ухото, но не „виждат” зад тъпанчето. При 
поставянето на диагноза обикновено се използват 
вторични признаци, в резултат на което половина-
та от случаите се оказват неправилно диагностици-
рани. „Класическият отоскоп представлява оптична 
система и не е променян от десетилетия. Снабден 
с нашия ултразвуков преобразувател, който е едно-
временно предавател и приемник, отоскопът раз-
вива нови функции”, обясняват специалистите.

Новият преобразувател използва свързан с въз-
дух ултразвук, за да проникне зад тъпанчето и да 
установи наличието на излишна течност, и дори 
да характеризира консистенцията й. Този метод 
може да помогне на лекарите не само да откриват 
инфекции, но и да установят до каква степен те са 
прогресирали.

По материали от сайта Мегаджет

Разработиха уред за диагностициране
на инфекции на средното ухо

Глазирани пилешки крилца на фурна

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
кетчуп - 2 ч. ч.; кафява захар - 1 ч. ч.; сос уорчестър - 2 с. л.; оцет - 2 

с. л.; сол; черен пипер; пилешки крилца - 700 - 800 гр.
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
в голяма купа смесете кетчупа, захарта, соса, оцета, морската сол 

и черния пипер. Отделете една голяма част от соса, а в останалата 
накиснете пилешките крилца. Оставете да престоят в соса за 1/2 
час.  Загрейте фурната и намазнете леко голяма тава. Изсипете 
пилешките крилца в нея, залейте с ½ от отделения сос и покрийте 
тавата с фолио. Крилцата се пекат около 30-35 минути, като накрая 
отстраните фолиото и оставите да се запекат за още 5 минути.

Гръцка мусака без пържене

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ: 
8-10 бр. картофи; 2 бр. едри патладжани; 1 кг кайма; 2 глави лук; 

червен пипер, сол, риган, канела. За бешамела: 8 с. л. с връх брашно; 
1-2 л прясно мляко; сол, индийско орехче; зехтин; масло.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ: 
Лукът се нарязва и се запържва в зехтин с каймата, докато сместа 

стане на трохи. Подправя се със сол, лъжичка червен пипер, лъжичка 
риган и четвърт лъжичка канела, и се сваля от огъня. Картофите се 
обелват и нарязват на шайби, дебели около 1 см. Патладжанът се 
реже на също толкова дебели шайби. Тавичката се намазва със зехтин. 
Нареждат се ред картофи, след това ред патладжани. Изсипва се 
каймата и се разпределя равномерно. Слага се ред патладжани и се 
завършва с картофи. Слага се фолио и се пече около час на 200 градуса. 

Бешамелът се приготвя, като брашното се запържва в смес от 
масло и зехтин, количеството трябва да е толкова, че брашното да 
се омазни, а не да се пече на сухо. Сипва се млякото на струя, като се 
разбива непрекъснато с тел. Когато бешамелът клокне, се подправя 
със сол и индийско орехче. Сосът се излива върху изпечените в тавата 
редени продукти, заглажда се и се пече отново, докато добие хубав 
златен нагар - около 30-40 минути, зависи от печката.

Вера Василева


