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ПОСТИЖЕНИЯ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ „PROHEAR”

* От 20 до 22 ноември тази
година в Съюза на глухите в
България се състоя изключително интересно и важно
събитие. Беше проведен обучителен курс по европейския
проект „Подобряване пригодността за заетост на хора със
слухови увреждания – proHear.
*В курса участваха 28 глухи
хора, които получиха най-до-

брите познания за умения и
възможности при намиране на
работа.
* Курсът беше организиран
от Съюза на глухите в България и Европейския център за
качество ООД.
* В работата взе участие
и председателят на Съюза на
глухите в България Николай
Нинов, който се увери в полез-

СЕМИНАР
* От 22 до 24 ноември 2019 г. в базата на СГБ в Старозагорски минелални
бани – хотел „Тишина1” се проведе семинар с ръководствата на териториалните структури на СГБ от Северозападна България – район Плевен.
* В семинара взеха участие представители от ръководствата на териториалните организации, районната организация на глухите в Плевен и районният съвет на РО.
* Към семинара по определени въпроси, касаещи дейността на РО и ТО,
се присъединиха и участваха в дискутирането и работещи в „Тих труд ЕООД” Плевен и „Тих труд ЕООД” – Лом, които
са наши членове с увреден слух.
* Гост на семинара беше председателят на Съюза на глухите в България г-н

хите – клон Лудж, Съюзът на глухите в България, Европейски център за качество, България, Център за рехабилитация Valakupiai
(VRS) – Литва и Университета в
Исландия.
Да напомним, че изпълнението на проекта proHear започна
през 2017 година и ще завърши в
края на тази 2019 година.
България беше домакин на

Третата транснационална среща
по проекта. А сега – малко преди финала, стана организатор на
една от най-важните му цели за
изпълнение. И това е – обучителният курс, представен он лайн,
за социалното включване на
хората със слухови увреждания
чрез трудова заетост.
Продължава на стр. 4-5

с ръководствата на териториалните структури на СГБ
от цяла Северозападна България – район Плевен

Николай Нинов.
Той откри семинара с пожелание за
ползотворна работа и за успехи в новите предизвикателства на днешното ни
време.
За работата на участниците в
семинара и за обсъжданията, които
те проведоха четете на стр. 3

Средствата по ЗХУ се увеличават
с 4,3 процента през 2020 г.
Месечната финансова подкрепа, регламентирана в Закона за хората с увреждания
(ЗХУ), ще се увеличи с 4,3 процента през 2020 г., като конкретният й размер ще варира
от 25,41 лв. за хората с от 50
процента до 70,99 процента
степен на увреждане до 206,91
лв. за хората с над 90 процента
степен на увреждане с право на

ността от това обучение.
България винаги е била елитна в участието си в този проект.
Както е известно, проектът
proHear се изпълнява по програма „Еразъм +” на Европейския
съюз и Европейската комисия и в
него участват шест организации
от четири европейски страни –
Университета за социални науки
в Полша, Полският съюз на глу-

чужда помощ, които получават
социална пенсия за инвалидност, съобщава пресцентърът
на Министерството на труда и
социалната политика. Увеличението се получава от повишаването на линията на бедност
за България, чийто размер се
предвижда през 2020 г. да бъде
363 лв.
Четете повече на стр. 6

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи до
15. 12. 2019 година.
Абонирането става във всички
пощенски станции на страната,
в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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85 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В Стара Загора – 16 носители
на награди за юбилея
Юбилеят на Съюза на глухите в България – 85 години
от основаването му, беше
повод за най-голяма гордост
в нашия съюзен живот.
На
тържественото
честване през месец септември тази година в Приморско
бяха обявени наградите за
най-изявените и заслужили
съюзни членове, които в последните години допринесоха
най-много за успехите и авторитета на СГБ.
16 от тях са от районната
организация в Стара Загора.
Това беше повод да организираме достойно тържество, на което да им бъдат
връчени наградите. То се състоя на 13 ноември в клуба на
РО в Стара Загора.
За тържеството ни тук
беше дошъл г-н Диян Демиров, заместник председател
на СГБ.
В началото присъстващите се
запознаха с интерес с краткия
историческия преглед за 85-годишното съществуване на Съюза на глухите в България: „На
12 юли 1934 година, група ентусиасти с увреден слух осъществяват една смела за времето си
идея да създадат Дружество на
глухонемите, днешният Съюз
на глухите в България. Това става благодарение подкрепата
на проф. Стоян Белинов, виден
учен, общественик и демократ,
който смята, че само организация обединяваща глухите ще
може да защитава интересите
им, да се бори за правата им.
Най-ревностни привърженици на тази идея бяха Марчо
Радулов, Васил Чушков, Илия
Червенков, Димитър Краев,
Кирил Кинев, както и учителите от софийското училище за
глухи деца Христо Котларов и
Стефан Таралежков. Разбира се
и още много имена, записани
със златни букви в историята
на съюза. Едно от тях с изключителен принос в цялостната

съюзна дейност е Васил Панев,
който като съюзен председател
в продължение на 49 години
всеотдайно работи за пълната
интеграция на хората с увреден
слух. Дълги години е бил вицепрезидент на Световната федерация на глухите (СФГ), сега е
„Почетен член на СФГ” и „Почетен председател на СГБ”.
Днес се връщаме назад в
годините и си припомняме
извървения път. През своята
85-годишна история съюзът е
организирал и участвал в безброй събития; имал е тежки
години на борба с трудностите
при решаване на проблемите,
свързани с правата, интересите
и равнопоставеността на нашите членове. С радост обаче си
спомняме годините на възход;
на богатата организационна
дейност; на разцвета на художествената самодейност и
спорта; клубовете по интереси;
женсъветите; любителското художествено творчество; конференциите; семинарите; фестивалите; туристическите събори;
спортните състезания.
Икономическата криза, обхванала цялата ни страна през
последните 15-20 години, се
отрази и на нас. Тя постави на
първо място в съюзната социална политика да се осигури
всеобхватна защита на глухите
хора попаднали под ударите
на безработицата и липсата на

средства.
Всички знаем, че повече от
55 години съюзът развива стопанска дейност в 13 производствени предприятия „Тих труд”
в големите градове на страната.
През 1992 година те се регистрираха като търговски дружества с ограничена отговорност.
В днешните условия на пазарна
икономика тяхното функциониране е изключително трудно.
Продукцията им почти не намира място на пазара, притисната от голямата конкуренция с
частния сектор. Тежкото икономическо състояние на търговските дружества през последните години засегна жизненото
равнище на глухите. Ръководството на съюза води борба за
запазване на преференциите.
Провежда срещи с депутати,
министри, но резултатите не са
много добри.
Въпреки всичко рехабилитационната, културно-масовата и
туристическа дейност не замряха. През 85-годишния период името на Съюза на глухите в
България в международен мащаб се произнасяше с уважение, което имаме и днес, особено след като бяхме домакини
през 1979 год. на най-крупната
проява на Световната федерация на глухите – нейния Осми
световен конгрес. Гордеем се с
организацията и домакинството ни през 1993 г. на 17 Светов-

ни летни игри за глухи. В началото на 2003 г., която бе обявена от Европейския съюз за
Европейска година на хората с
увреждания, шест национално
представени организации на и
за хора с увреждания, между
които и нашият съюз, учредиха Национален съвет на хората
с увреждания. Това е една авторитетна институция, която се
бори за правата на своите членове не само пред българската
държава и общество, но и пред
Европейския форум на хората с
увреждания.
Извоюваните облекчения и
придобивки са плод на усилията и труда на поколения глухи
хора, съюзни активисти и приятели. На тях в тази юбилейна
година поднасяме нашата искрена признателност и благодарност. Не можем да си представим многообразния живот
на районната организация на
глухите в Стара Загора без инициативата, отговорността на
членовете на РС, на пълномощниците, на съюзните активисти,
на всеотдайните самодейци,
спортисти и шахматисти. 112 от
тях са наградени с отличията на
СГБ.”
Към тях на това паметно
наше тържество се присъединиха нови 16 наши приятели. С
присъщата си доброта и сладкодумие заместник председателят на СГБ г-н Диян Демиров

приветства присъстващите на
тържеството и връчи наградите
на заслужилите.
8 членове на РО-Стара Загора получиха грамоти; 4 души
получиха сребърни значки;
трима бяха удостоени със златни значки и един – със сребърен медал за изключителен
принос.
Г-н Демиров им пожела
здраве, нови успехи и вяра, че
нашият съюз ще бъде най-сигурната опора за своите членове, неделима част от тяхната
съдба, от техния живот.
Мария Каварджикова,
координатор на РО-Стара
Загора

ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В СУУУС „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” В ТЪРГОВИЩЕ

Световният ден на толерантността – 16 ноември, е учреден
от ООН през 1996 г. Тази ценност
на нашето общество е заложена в Хартата на човешките права. Но отвъд големите думи и
събития, отвъд гръмките речи,
толерантността е личен човешки акт. Тя зависи от всеки от нас.
Предразсъдъците, непредизвиканата агресия, безпричинната
омраза – са бич за нашето време.
Срещу тях се изправя толерантността. А толерантност означава:
отричане на дискриминацията; да
бъдеш приеман за равен човек и
да приемаш другите хора така; да
уважаваш традициите и празниците – своите и чуждите, защото
те са еднакво важни; да направиш
място на другия, а оттам – зависи
от него; да оставиш на другите
същото право, което изискваш за

себе си, без да потъпкваш своето,
за да се харесаш на другите.
За поредна година възпитаниците на Специалното училище за
ученици с увреден слух „Свети
Иван Рилски” в Търговище отбелязаха този ден. За пореден път

си припомниха значението му и
значението на толерантността за
спокойно и мирно общество. С
помощта на весели сюжетни ролеви игри, организирани и проведени от госпожа Тодорка Димова
– училищен психолог, децата си

припомниха значението на този
ден: „Стъпка по стъпка към толерантността”, „Между ДА и НЕ”,
„Най-важните неща в живота”,
„Моментна снимка на класа”. С
веселие и смях, с приложение на
наученото, със себеизява и рабо-

та в екип, учениците приеха, че
толерантността е верния път – тя
съзижда и подкрепя, тя създава
свят за всички, свят без омраза.
Руска Якимова,
рехабилитатор
на слуха и говора

СЕМИНАР
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От стр. 1
В своето изказване г-н Нинов сподели с участниците някои от добрите
практики в нашата система, като например поддържането и обновяването на клубовете ни по места с доброволен труд на членовете и с финансовата подкрепа на СГБ. Той подчерта, че
такива инициативи са много полезни.
Защото те ни карат и ни учат да пазим
и да се грижим за собствеността на
СГБ – която ние, със собствените си
ръце сме създали и обновили. Такива
инициативи през последната година
имаше много. Председателят на СГБ
не пропусна да спомене и негативните страни в някои организации с лош
психоклимат. Такива прояви няма да
се толерират и ще се вземат крайни
мерки - подчерта г-н Нинов.
По време на работата на семинара
бяха разгледани много теми -например по важни правила, в съответствие
с устава на СГБ за ръководните органи;
правила за работата на териториалните съвети и вземане на решения от
тях; организиране и провеждане на
събрания; изготвяне на протоколи и
изисквания за отчетност на мероприятията.
А също така и теми за набиране на
финансови средства от спонсори, от
общините и др.; добри практики при
работата с общините; организационният живот в ТО и организирането на
мероприятия.
И още – за включване на съюзните членове в организационните мероприятия, за работата с младежите
в ТО и РО, за привличане на младите
хора в мероприятията на ТО – тук бяха
споделени проблеми, но и представени добри практики в работата на младежките организации. Бяха обсъдени
и допълнени правата и задълженията
по контрола за опазване собствеността на СГБ в ТО и РО.
Като точки за обсъждане в дневния
ред бяха и споделяне на организационен опит; проблеми и насоки при
ползването на жестов език в ТО; обмяна на идеи, практики и организационен опит.
Семинарът предизвика голям интерес сред участниците. По всички теми
се проведоха разпалени дискусии.
Времето летеше неусетно. Наред с организационните въпроси участниците проведоха и лични срещи, в които
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с ръководствата на териториалните
структури на СГБ от цяла Северозападна
България – район Плевен

споделиха свои проблеми и тревоги с
председателя на СГБ г-н Нинов.
Голяма и неочаквана беше изненадата, която ни направиха нашите
приятели от РО-Стара Загора. Тяхната
представителка г-жа Мария Каварджикова ни подари часовник, като ни
пожела той да отброява само хубави
мигове, които да се случват на глухите
хора от Северозападна България.
Още много може да се разказва за
въпросите, които се дискутираха на
този семинар, проведен в една забележителна година за нашия съюз.
Годината, в която той отбеляза своята 85-годишнина. Във връзка с тази
годишнина, ние сме горди, че двама
членове от районната организация на
Плевен бяха наградени със златен медал за особени заслуги. От тяхно име
Маргарита Младенова изказа благодарност и подчерта, че ще продължат
да работят все така всеотдайно.
Надяваме се тези срещи да продължат и занапред в нашата почивна
база. Бяхме приятно изненадани, че
тя е ремонтирана, приятно обновена
и юутна. Благодарим на персонала и
най-вече на управителя Петьо Младенов, които през цялото време се
грижеха за всичко необходимо, за да
може да се чувстваме като в своя дом.
В тази приятна обстановка можем
да кажем само: обичайте се, приятели! Радвайте се на всеки миг и работете за нашите организации! Те са нашият втори дом!
Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен
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ПОСТИ

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС КЪМ ЕВ
От стр. 1
В началото целите на курса бяха представени от г-жа Ваня Нейчева от Европейски център за качество. Като организатори
участваха и Милена Гонева от Европейски
център за качество, Росица Караджова,
председател на младежката организация
към Съюза на глухите в България и Силвана Павлова, експерт и жестов преводач.
Предизвикателството за създаването
на тази обучителна програма е всъщност
фактът, че по европейската статистика
само 20 процента от хората с увреждания
са заети на постоянен трудов договор. Освен това голяма част от тях са наети при
лоши условия и ниско заплащане.
Ето защо тук на преден план е застъпено придобиването на умения за представителство пред работодателите, както и за
изграждане на мотивация за представяне
на глухите хора в най-добра светлина.
Обучителното съдържание на курса
включваше шест основни теми, представени със съответната методология за преподаване. Всички те бяха приложени и
чрез създадената интерактивна платформа за онлайн обучение. С нея всеки един
човек може да влиза в удобно за него
време и да премине курса със собствена
скорост.
Много е важно да се каже, че преди
всеки един „урок” по платформата има
резюме на жестов език, което в началото
на всеки модул разяснява какво предстои
да бъде научено по темата.
А модулите са шест: 1. Самоосъзнаване и оценка на възможностите. 2. Умения и канали за търсене на работа. 3.
Изготвяне на автобиография по образец на Европас и мотивационно писмо.
4. Подготовка за интервю за работа.
5. Меки умения на работното място.
6. Технически решения на работното
място за хора със слухови увреждания и
техните работодатели.
По думите на г-жа Ваня Нейчева от Европейски център за качество „Програмата
е създадена след много интервюта и проучвания – не само с глухи хора, но и с работодателите на глухи хора за това какви
са бариерите на пазара на труда и за това
какво трябва да се направи за по-добрата
им реализация. Включени са и препоръки
към законодателните и административните органи, които правят политиките за
хората с увреждания. И още – създаден е
форум, който да позволи на професионалистите, предлагащи такъв вид обучение
в Европа, да обменят опит на европейско
ниво. Всъщност това е програма за по-добро планиране. А надеждата е – този из-

ключително богат научен български опит
да се използва и в други държави.”
Успех е, че цялото обучително съдържание на курса вече е достъпно на 5 езика
– на български, английски, полски, литовски и исландски. А чрез нашия ю-тюб канал цялата тази информация, предложена
във видео формат, може да се ползва по
целия свят.
Ето, това е част от българския принос към европейския проект „ProHear”.
Изключителен принос, който ще носи
своите ползи и за глухите хора по света.
Защото навсякъде, който иска да създаде
подобен курс, може да го използва приложен с нашия опит.
Платформата може да се гледа и да се
ползва на мобилния телефон с инструкциите към видео уроците. Предстои и нейно усъвършенстване с разработването на
още два проекта – „Инструмент за овластяване” и „Стратегията за успех”, които
са създадени на базата на интервютата с
успешни глухи хора за общите неща, които са им помогнали да намерят работата
си и да бъдат щастливи от нея.
И ако досега, уважаеми читатели, прочетохте само „сериозната” информация,
нужно е да прочетете и най-важната.
През тези три дни участниците в обучителния курс не искаха да излизат от
залата. Дори и за обяд. Така „погълнати”
бяха от това, което се случваше. В началото някои приемаха курса като участие в
забавна игра. Докато накрая всички станаха истински „състезатели” за постигане на
най-добър резултат. И го постигнаха, макар и различно, в нивата на шестте модула. Толкова информация получиха, толкова полезни знания, които всеки може да
използва за себе си.
Даже и за участие в събитието „Дни на
кариерата”, което се проведе на 28 ноември в Университета за национално и световно стопанство, организирано от „Джоб
тайгър” – най-голямата платформа за търсене на работа след „Джобс БГ”. „Там, по
думите на г-жа Ваня Нейчева, присъстваха повече от 80 световни фирми на работодатели, включително хотели, „Билла”,
„Кока-кола” и много други във всякакви
сфери. И ако участниците в курса приложат знанията от това обучение, ще имат
възможност да кандидатстват и да видят
какви подходящи отворени позиции имат
тези работодатели за хората със слухови
увреждания.”
Успехът от обучителния курс за всички
беше достоен – те получиха „Сертификат
за успешно участие”, който им дава нов
път за професионално бъдеще.
Йорданка Димитрова

В РО- Хасково

2019 - година, пълна с юбиляри

На 23 ноември т. г. (събота), в клуба на РО на глухите в
Хасково се проведе станалото вече традиция честване на
кръгли годишнини на членове на РО.
Въпреки дъждовното време, на обяд клубът започна да
се изпълва с хора, всеки от който носеше по нещо приготвено лично в дома си.
Залата беше подходящо украсена, разтегнатите маси –
отрупани с различни вкусотии: питки, баници, кексове, сладки и напитки.
Председателят на РО–Хасково Митко Иванов поздрави
всички с „Добре дошли!” и поднесе символични подаръчета
на юбилярите – 12 души! Всеки от тях получи картичка с пожелание и слонче – символ на сила и мъдрост, неуязвимост
и кралска власт. Слонът осигурява защита на своя стопанин,
привлича богатство и успех.
А наздравиците, разбира се, бяха много. Удоволствието
на жените, които бяха приготвили всички вкусотии, не беше
по-малко от удоволствието на тези, които ги похапнаха.

От ръководството на РО имаше осигурена голяма торта
със свещички. Какво си пожелаха рождениците пред запалените свещи е тайна, но навярно е било нещо хубаво, защото усмивки огряваха лицата им…
Както и друг път, и сега се проведе богата томбола, в
която всички билети бяха печеливши. Часовете, в които бяхме заедно, ще останат незабравими. Още един радостен
и щастлив празник отметнахме в календара за тази година.
Ръководството на районната организация на глухите в
Хасково честити юбилейните годишнини на всички свои
членове от ТО-Момчилград; ТО- Кърджали; ТО-Харманли и ТО-Димитровград, които не можаха да присъстват на
тържеството (а те са много), като им пожелава да са живи и
здрави, късметът и щастието да са винаги с тях и да добруват
в годините!
ЧЕСТИТО ЮБИЛЯРИ!
Дора Христозова,
координатор на РО- Хасково

В РО-Дупница

Отбелязаха Деня на
християнското семейство
В деня на християнското семейство и християнската младеж – 21
ноември, когато православният свят
празнува Въведение Богородично, в
клуба на районната организация в
Дупница се състоя скромно събиране на част от членовете.
Всички, които дойдоха в клуба,
преди това вкупом бяха на църква, където се помолиха и запалиха свещици за здраве – ходенето
на църква в този ден символизира
влизането на тригодишната Мария
в храма и напомня на родителите за дълга им към духовното израстване на децата.
Горица Милчева, координатор
на РО, благодари на всички присъстващи за това, че „споделяте
Вашите опита и мъдростта си с нас. Защото всички ние сме едно
голямо семейство, което трябва да обедини знанията и силите си,
за да живеем в хармония, спокойствие и мир.”
А след това се състоя импровизиран конкурс между жените –
всяка подреди с украса на масата това, което приготвя вкъщи на семейната вечеря. Жури от майсторки-кулинарки, след кратко обсъждане, справедливо отсъди първата награда на Жанета Симеонова.
Часовете изминаха неусетно в разговори и спомени, а вкусната
баница на Жана и хапките с домашни мезенца допринесоха за доброто настроение на всички. Накрая се разделихме с обещанието да се съберем отново на предстоящото коледно-новогодишно
празненство.
Петра Ганчева
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ВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ „PROHEAR”

ИЗКАЗВАНИЯ И ОЦЕНКИ
СЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ
Росица Караджова,
председател на Младежката организация
към Съюза на глухите в България, която е
сред създателите на проекта proHear:
Радвам се, че всички бяха много доволни от участието си в този проект.
Защото знанията, които получиха тук са много и ще им бъдат полезни,
когато търсят нова работа. Сега вече, след този курс, тяхното самочувствие
е по-добро защото придобиха безценен опит. Надявам се този опит да
помогне на всеки един от тях за бъдещата му реализация в живота. Радвам се също, че благодарение на указанията на жестов превод, които подготвих специално за този курс и които бяха излъчвани като видео преди
всеки модул, те успяха да работят добре и да се справят отлично със задачите при обучението.
Нека да благодарим на проекта, но и още повече на себе си, че успяхме
да сторим нещо толкова полезно за всеки един от нас.
Имам надеждата, че този курс, който е представен и онлайн, ще се
ползва от всички наши глухи членове и приятели. И че всеки ще може извлече максимална полза за себе си. За да бъдем успешни хора. И да се
гордеем с това, което ни принадлежи като интелект и което имаме като
възможности!

Силвана Павлова,
жестов преводач и експерт по проекта:
Този обучителен курс беше резултат от четвъртия етап на изпълнението
на proHear. Това е интернет дигитална платформа за самообучение, защото днес хората нямат време да ходят на курсове сутрин и вечер. Тази платформа, като продукт от проекта, е полезна, защото можеш да се самообучаваш дори по телефона – пътувайки в метрото, в градския транспорт. И
най-важното е, че сега цялата основна информация е качена на видеа с
жестов превод. По този начин хората, минавайки през модулите, ще могат
наистина да направят една реална собствена оценка на това – кои са и
къде са на пазара на труда. От друга страна и самите работодатели биха
могли да се запознаят с техните възможности.
Аз съм много щастлива, защото се отзоваха достатъчно много хора на
този курс – хора от различен възрастов диапазон. Защото така си пролича,
че самата платформа може да обучава и хора, които току-що са завършили, но и по-възрастни хора, които вече работят, но търсят нови възможности. А платформата е направено така, че с лека помощ хората да могат
да се ориентират. И се вижда тяхното желание да се обучават във все нови
и по-нови компетенции.
А това показва, че нашият труд е положен съвсем целево. Това обучение продължава и аз смятам, че ние ще успеем да го реализираме и на
национално ниво чрез нашите районни организации. И така този курс на
обучение ще покрие реално цяла България и всички хора, които имат нужда от това.
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Средствата по ЗХУ се увеличават
с 4,3 процента през 2020 г.

От стр. 1
По закон финансовата подкрепа се определя
като процент от нейното
равнище. За всяка година линията на бедност
се определя с постановление на Министерския
съвет, чийто проект беше
одобрен от Националния

съвет за хората с увреждания (НСХУ).
Към 30 септември 2019
г. месечна финансова
подкрепа по Закона за
хората с увреждания са
получили близо 650 000
души, което е с около 150
000 повече в сравнение с
броя на хората, които по-

Доходите, издръжката на
семейство, болничните

лучаваха месечни добавки по отменения Закон
за интеграция на хората с
увреждания.
На провелото се заседание НСХУ е приел и
доклада за плана за изпълнение на националната стратегия за хората с
увреждания за 2016-2018

г. и одобри плана за изпълнението на стратегическия документ през
следващите две години. В
него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хората
с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за

започване и стартиране
на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране
на работодатели да създават подобри условия за
работници с намалена работоспособност и др.
Публикацията
подготви
Петра Ганчева

Раздават хранителни продукти
на най-нуждаещите се
Български червен кръст
(БЧК) и Агенцията за социално
подпомагане (АСП) стартираха на 27 ноември раздаването на хранителни продукти от
първа необходимост, включени в индивидуалните пакети,
осигурени по Оперативната
програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ), съфинансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица (ОПХ ФЕПНЛ).
Раздаването на пакетите
ще продължи и през месеците декември, януари и февруари 2020 г., според график,
изготвени от БЧК и АСП, който се публикува на интернет
страниците на БЧК - www.
redcross.bg, и на АСП - www.
asp.government.bg.
Раздаването на пакетите
с храни стартира поетапно
от областите Ловеч, Хасково, Кърджали, Стара Загора и
Монтана. В пакетите са включени общо близо 24,6 кг. от 16
вида хранителни продукти от
първа необходимост – ориз,
спагети, лютеница, стерилизиран зелен фасул, консерва
домати, грах, гювеч, конфитюр, говеждо в собствен сос,
кюфтета в бял сос, пиле фри-

касе, херинга в доматен сос,
зрял фасул, леща, брашно и
олио.
Над 287 000 са пакетите,
които ще се дадат на 543 000
нуждаещи се лица – това са
хора, подпомагани от дирекциите „Социално подпомагане” на различни основания (с
целеви помощи за отопление;
с помощи за отглеждане на
деца до навършване на една
година; с еднократна помощ
за ученици, записани в първи
клас; с еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция на
деца в риск). В основната целева група са включени още
лица и семейства, пострадали
от бедствия и аварии и подпо-

могнати с еднократна помощ;
лица с трайни увреждания, с
определено право на чужда
помощ, които имат лични доходи до линията на бедност и
получават месечна финансова
подкрепа по реда на Закона
за хората с увреждания; лица
и семейства, подпомагани
с месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане
Раздаването на хранителните продукти е организирано така, че хората, за които са
предвидени пакетите, да могат да ги получат в най-близкия до тях пункт на БЧК.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни от
пресцентъра на БЧК и АСП

Ученици и студенти - със стипендии
от „Подкрепи една мечта”
Обхватът на бедните в страната остава с
високи нива. Пенсиите нарастват с по-слаби темпове. Пенсионерите, с пенсии под
прага за бедност са над 1,3 млн. души.
Повишаването на цената на хляба, месните продукти, млеката, електроенергията,
водата, твърдите горива са сред основните
фактори, довели до оскъпяване на живота
на българина. По-високи са цените на брашното, месото и други хранителни продукти у
нас, спрямо първата седмица на септември
през 2018 година. Данните са на Института
за синдикални и социални изследвания на
КНСБ, като оттам посочват също, че 2472
лева е издръжката на живот за четиричленно домакинство към края на септември. С
оглед на тези данни КНСБ ще настоява за
увеличаване на паричното обезщетение
за отглеждане на малко дете до 2-годишна
възраст от 380 на 415 лв. и увеличение на
минималната пенсия от 219,43 лв. на 250
лева от 1 юли 2020 година.
Освен това КНСБ и КТ „Подкрепа” подготвят общ национален протест пред парламента в края на месец ноември, ако
управляващите не оттеглят предложението си да не се заплаща първият ден от
болничните, обяви президентът на КНСБ
Пламен Димитров. „И готвим съвместна национална акция, ако няма обратно

действие от Коалиционния съвет, а то ще
стане ясно в следващите няколко дни. Ние
ориентираме своето финално действие –
за каква протестна демонстрация и по какъв начин ще мобилизираме хората към
края на месеца, но отправяме апел към
всички български работници и служители да се мобилизират и да бъдат готови
за участие в това национално действие.”,
каза той пред медиите.
От КТ „Подкрепа” обявиха готовност да
напуснат Националния съвет за тристранно сътрудничество, защото се оказва, че
постигнатото там е без значение, а от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”
обявиха, че започват подготовка за национални протестни и стачни действия, които
ще затворят образователните институции,
ако бъде прието предложението на ГЕРБ и
„Обединени патриоти”: „Намерението на
държавата доказва, че националният социален диалог е незначим и неефективен,
генериращ фиктивни политики. Ако бъде
приета тази мярка, хиляди учители ще бъдат принудени да ходят болни на работа,
което поставя под огромна опасност българските деца и ученици.”, се казва в позицията на синдиката.
Публикацията подготви Петра
Ганчева по данни от интернет

Администрацията на президента Румен Радев от 2018 г. за първи път предостави по инициативата „Подкрепи една мечта” стипендии
за ученици с отличен успех, което се превърна
в сериозен стимул за младежите в неравностойно положение. Тази година еднократна
стипендия получиха 22 студенти и 8 ученици
в 12 клас, които са завършили миналата учебна година с отличен успех. Сумата от 51 636.29
лева, набрана чрез дарения по време на благотворителната кампания, беше разпределена
сред студентите и отличните ученици, които
подписаха договорите си за стипендии в президентската институция. Студентите първи
курс получиха стипендии в размер на 1892, 55
лева, а отличниците – стипендии от 1250 лева.
В приветствието си младежите държавният глава припомни, че на абитуриентския бал
т. г. е пожелал да има поне дузина студенти,
приети през 2019 година: „Благодаря ви, че
надхвърлихте значително тази бройка – 22-ма
сте. Поздравявам ви за вашата смелост и ам-

биции да продължите вашето образование във
висше училище,” каза президентът и допълни:
„Не забравяйте хората, които ви помагат да се
развивате и да намирате своята перспектива
в живота! Знанието и образованието са сила,
която в ръцете на млади хора води до един
по-добър свят. Бъдете настойчиви, упорити и
последователни, защото от вас ще се изискват
много усилия. Не се отказвайте от препятствията по пътя, а ги използвайте за трамплин към
следващи успехи!” Президентът Румен Радев
отправи благодарност и към щедрите дарители, които са повярвали в младите хора и са им
дали шанс и нови възможности в живота.
На церемонията присъстваха съпругата на
държавния глава Десислава Радева, преподаватели и възпитатели на младежите в неравностойно положение и представители на партньорски институции по инициативата.
Публикацията е подготвена по данни от
пресцентъра на президенството
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Училище за глухи на малък остров в Тихия океан

Остров Макуорт е разположен на източното крайбрежие
на Тихия океан (Pacific Ocean),
САЩ, в близост до Портланд,
щата Мейн. На този малък
остров (около 100 акра площ)
се намира едно от училищата
за деца с увреден слух в САЩ.
По случай 60-годишнината
от създаването на училището,
негови бивши възпитаници се
събират и разказват историята на училището, за това как е
създадено, както и интересни
моменти от тяхното обучение
в училището.
Запознайте се с Маргарет
Раян – випуск 1972 г., Майк
Уелч,
Паулин Мълбауер,
Роксана Бейкър – завършили училището през 1976 г.,
Джейн Каммон, випуск 1977
г. и Джули Новак – випуск
1987 г.
Маргарет е пристигнала на 12годишна възраст на
острова и била впечатлена
от природата, сред която се
намирали сградите на училището. Посрещнали я с голямо
внимание, обич и топлота. Почувствала се веднага в „свои”
води.
Паулин – когато пристига
на острова, средният брой
на учениците бил около 200.
Според нея, фактът, че в учи-

лището са учили само глухи
ученици, много й помага в
ежедневието, в комуникацията с тях и в адаптирането й.
Джулия – пристига в училището на 16 г. Не е имала никаква представа къде е попаднала и споделя, че не е знаела
значението на дума „глух”
и не е знаела как се обшува
на жестов език. С помощта
на преподавателите и съучениците си, тя усвоява бързо
жестовете необходими й за
начална комуникация и след
две седмици се включва към
училищния екип на мажоретките, където се чувства чудесно и участва в него да края на
престоя си в училището. Американския жестов език тя усвоява напълно за три години.
Роксана разказва с възторг,
че установила, как по-голямата част от преподавателите в училището били глухи
и владеели американския
жестомимичен език. Същото
се отнасяло и за персонала в
общежитията, в които децата
са настанени. Тук тя научава
още по-добре жестовия език,
подобрява комуникацията си
с околните, а това улеснява
достъпа й до всеки и всичко.
Всичко това направило обучението, социализацията и жи-

вота й много по-лесен.
Майк, разказва: „Първото
училището за глухи е било в
Портланд, щата Мейн и обучението е ставало съвместно
с чуващи деца. Но всички,
които били свързани с образованието на глухите деца,
считали, че те не могат да бъдат обучени правилно и пълноценно. Възникнала необходимостта да бъде създадено
отделно училище, само за глухи деца. След продължителни
дебати между представители
на законодателството и образованието, е отправена молба
към тогавашния губернатор
на щата Мейн – Пърсивал
Бакстър. Той не само дава разрешение за построяването на
училището за глухи, но и дарява лични средства за построяването му и продължава да
прави дарения за нуждите на
училището и глухите деца до
края на живота си. През 1957
г. училището е преместено на
острова и започва да приема
глухи деца от целия щат.
Интересен факт за училището е, че приема глухи
деца, претърпели психическа и физическа изолация от
обществото – неприемане,
присмех, обиди и др. Разбира
се, с годините, тази тенденция

се променя и обществото все
повече променя отношението
си към хората с увреждания в
положителна насока.
Майк разказва още, че самият губернатор е имал къща
на острова и често го е посещавал. Бившите випускници
си спомнят как той често се
е разхождал с любимото си
куче – ирландски сетер. Бакстър е бил известен като голям любител и защитник на
животните. Учениците често
са посещавали дома му. Губернаторът се е отнасял към
глухите деца с голяма загриженост, уважение и любов.
Макар самият той да не е
знаел жестомимичен език, се
разбирал чудесно с децата.
Често учители и възпитатели
са помагали в комуникацията
помежду им.
Шестимата бивши възпитаници разказват с голяма любов и благодарност за губернатора Бакстър, за училището,
за времето в което са живели
и учели на острова.
Извън училищната дейност
на глухите ученици е била
много разнообразна. Спорт,
мажоретен състав, театър,
различни дейности, свързани
с изкуството – театър, рисуване и много други. А най-ху-

бавото е, че сред красивата
природа на острова са имали
свободата да растат безгрижно, да учат, да играят, да се
забавляват.
Към този момент училището се е разширило, създадени
са нови, по-модерни учебни
и жилищни сгради, модерно
оборудвани, според новия
стандарт на живот.
Голяма и силна, обща пре-

гръдка на шестимата бивши
възпитаници слага края на
тази мила среща, но тя не е
последна. За всички тях училището си остава техен дом,
към който често се завръщат.
Споделят, че постоянно поддържат връзка помежду си и
винаги са готови да се връщат
на острова отново и отново.
Мария Димитрова

РАБОТНА СРЕЩА НА НАСГБ

ВЪВЕЖДАТ СЕ СПЕЦИАЛНИ СИСТЕМИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
И ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ НА СЛЯПО-ГЛУХИ

Сдружение Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ), чрез териториалната си организация (ТО) в София,
на 18.11.2019 г. по проект BG05M9OP001-2.011-0013 „Подобряване на условията за активно социално включване на членовете на НАСГБ чрез подкрепа за съществуващите и развитие на
нови услуги за хората с увреждания в рамките на организацията”, проведе работна среща на тема „Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи”.
Лектори и водещи на дискусиите бяха г-жа Величка Драганова, председател на НАСГБ, г-н Светлозар Парапанов, специалист социални дейности и г-н Ростислав Давидов, експерт. В
събитието участваха г-н Николай Нинов, председател на Съюза
на глухите в България (СГБ), г-жа Елка Тодорова, председател
на Националната федерация на работодателите на инвалиди
(НФРИ), г-жа Бояна Алексов и г-жа Емануела Стоилова, главни
експерти в дирекция „Приобщаващо образование” на Минис-
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терството на образованието и науката, представители на Националната потребителна кооперация на слепите в България
(НПКСБ), фондация „Хоризонти”, радио „Брайл FM”, Спортен
клуб за интеграция „Витоша”, фондация „Анимус”, председателят и членовете на териториалния управителен съвет на ТО на
НАСГБ в София и сляпо-глухи членове.
Работната среща бе посветена на разсейването на предубежденията и стереотипите сред работодателите. Бяха обсъдени и
дискутирани темите „Същност на сляпо-глухотата. Зрително и
слухово увреждане, остатъчно зрение и остатъчен слух”, „Специфични начини за комуникация при хората със сляпо-глухота”,
„Специфични възможности за трудова реализация при хората
със сляпо-глухота” и „Законодателство, програми и мерки за поощряване наемането на работа на хора със сляпо-глухота”. Като
основен извод, бе подчертано, че сляпо-глухотата представлява отделно и специфично увреждане. За осигуряване на неза-
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висим и самостоятелен живот на сляпо-глухите е необходима
специфична подкрепа, включително и чрез интерпретатори за
сляпо-глухи, владеещи жестов език, неговите адаптирани към
зрителното увреждане форми и други специални системи за комуникация. Услугата „Жестов преводач”, която изпълнява функциите и на „Интерпретатор за сляпо-глухи”, се предоставя в редица по-напреднали страни, като Норвегия, Испания, Унгария.
В България НАСГБ е партньор на СГБ и участва в процеса на
признаване на българския жестов език. Съгласно план „20152020” за прилагане на конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, заедно с признаването на жестовия език ще
бъдат въведени и специалните системи за комуникация, подготовката на интерпретатори на сляпо-глухи и предоставянето на
държавно финансирани услуги за интерпретиране на сляпо-глухи.
Величка Драганова, председател на НАСГБ

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
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„Чудото на чудесата” растящият камък
Един малък манастир - „Свети
Георги”, който се намира в село
Горни Богров, област София, от
десетилетия привлича вярващи,
невярващи и учени от цял свят с
едно чудо – в олтара на манастира
има растящ камък. Да - камъкът
расте! С мъничко, всяка година.
Но расте. А в десетилетията вече е
надминал половин човешки ръст.
Чудо е, защото никой не може
да каже, поне засега, как се случва
това. Дори и свещениците в манастира, които живеят тук. Въпреки,
че го виждат с очите си.
Как се е появил чудният камък?
Носи се легенда, че камъкът е тук
още от XIII век. Донесен бил на
това място чак от хълма Голгота.
Скъп трофей бил на рицари-кръстоносци, които се връщали от Йерусалим. Навярно военни действия
са били причина да минат рицарите по нашите земи. И така, камъкът
от Голгота остава в храма, който по
онова време вече бил построен.
По време на турското робство
манастирът е унищожен. Летописци споменават, че вярващите все
пак посещавали руините на светата обител, за да се помолят и да
потърсят спокойствие и мир.
Интересното било, че след възстановяването на манастира, колкото повече време минавало, толкова повече камъкът растял. Все
едно бил изпълнен с божията сила
и благодат! Така и до днес. А до
него има извор – с лековита вода.
Лековита – както казват хората,
които идват тук. Всеки със своята
болка да намери изцеление. Бездетните жени, болните, хромите,
и хората с душевни мъки. Няколко
шепи от лековитата вода по лицето донасяли успокоение, примирение и късмет. Толкова желания
късмет! Дали Богородица е тук?
В последните години по линия
на Министерството на околната
среда се провеждат редица изследвания на водата. Тя е каптирана и бликнала след шест метра сондажи. По състав лековитата вода
в манастира много приличала на
водата от Мъртво море. Казват, че
ако се пие от манастирската вода,
сърцето ще бъде спокойно, бъбреците ще работят добре, а стомахът
няма да знае що е туй болка.
Да, всичко изглежда като приказка, но учените отдавна са доказали защо се случват интересни
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Чорапогащникът –
начин на употреба
*Ако сте любител-фотограф и
мечтаете да снимате в природата, когато има мъгла, не е необходимо да чакате такъв ден. Защото може да постигнете ефекта
на мъглата, ако пред обектива
поставите… чорапогащник.
* Понякога пирони и винтове
на стени или в мебели се разхлабват неочаквано. Проблемът
би могъл да се реши, като в отвора се постави малко парче от…
чорапогащник, а винтът или пиронът бъде леко загрят.
*Той върши отлична работа
когато трябва да изперете дреха
от нежна и деликатна тъкан. Увивате я в него преди да я сложите
в пералнята и готово.
* Сложен на дъното на саксията, чорапогащникът предпазва
почвата от отмиване при поливането.
* Чорапогащникът е и идеалното решение за полиране на
мебелите. Найлонът му играе ролята на мек абразив и премахва
нечистотиите.
* Използвайте чорапогащи, за
да завържете растенията в градината към колчетата. Срежете
секторите за пръстите и нарежете тъканта на тънки обръчи. Тези
ластични аксесоари са чудесни за
връзване на домати или фасул.
* Парчетата от найлонова тъкан излъскват обувките по-добре
от гъбата за почистване. Нанесете боята, изчеткайте и излъскайте с кълбо от… чорапогащник.
* Луковиците на любимите
ви цветя могат да презимуват в
мазето, сложени в няколко стари
чорапогащника, тъй като материята позволява на въздуха да се
движи. Можете да съхранявате
някои зеленчуци, като напри-

мер лук и картофи. Поставете ги
в чист чорапогащник, завържете
възел и го закачете на гредата,
въжето или стената на проветриво място.
* Можете идеално да почистите насъбраната мръсотия от щорите и мрежите срещу насекоми,
като използвате топка от стар чорапогащник.
* Използвайте долните сектори на чорапогащите, за да поставите няколко шепи соли за вана.
Така солите могат да се поставят
във водата на ваната, без да се
разпиляват и да се размиват навсякъде.
От интернет
Петра Ганчева

ИГРОСЛОВИЦА

неща в манастирите, както и защо
манастирската вода е по-различна
от останалите. Преди време академик Александър Попов от БАН
каза, че манастирите обикновено
се строят около лековити извори:
„Водата, която извира, минава
през пластове минерали и придо-

СУДОКУ

бива лековити свойства. Аз съм
далеч от мисълта да отричам чудесата. Напротив – те са факт и са
инициирани от някаква сила, която
е извън нашите представи”.
От интернет Галина Генчева

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. 19

Думите четени от ляво надясно и от дясно наляво имат едно и също значение.
При правилно решение в средната удебелена колонка ще прочетете името на
руски зоолог, паразитолог, академик /1884-1965/
1. Земемерен знак, който служи за изходна точка при нивелиране. 2. Духовен глава
на всички мохамедани /мн.ч./. 3. Градинско цвете с жълто оранжеви цветове. 4. Наш
национал революционер, председател на революционния комитет в Шумен /ок.18501867/. 5. Тропическо дърво с ароматични плодове. 6. Клонеста топола, която расте
главно край реките. 7. Немски дребнобуржоазен социалист, един от основателите на
общо германския работнически съюз /1825-1864/. 8. Герой на Лев Толстой от романа
„Възкресение”. 9. Действащо лице от операта „Кавалерът на розата” от Рихард Щраус.
Съставила: Василка Кирова

