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СГБ през юбилейната година

Погледнато хронологично, през изминалата
На 31 май в залата на културния дом на СГБ
2019 година СГБ осъществи национални проя- в столицата се състоя годишното отчетно общо
ви, в които акцентът бе винаги юбилеят на ор- събрание на СГБ.
ганизацията.
Първата от тези прояви и инициативи бе проведеният от 1 до 4 март в Банско четвърти поред
младежки зимен лагер-семинар, в който участваха близо 100 души от цялата страна. Следващото събитие, също осъществено съвместно с
МОСГБ, се състоя на 6 април във Враца, където
се проведе ежегодният традиционен пролетен
бал. По същото това време младежката организация към СГБ бе приета в Младежкия национален форум.
От 7 до 9 юни, съвместно със Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и
спорта, с риболовците от цялата страна се проведе Третото държавно първенство по спортен
риболов на язовир „Палици”.

Скъпи съюзни членове и приятели,
отива си една паметна за нашата организация година – юбилейната 2019 година, в която
всички ние – ръководство и съюзни членове,
дадохме всичко от себе си, за да почетем достойно 85-годишнината на Съюза на глухите в
България. И, както се знае, с настъпването на
всяка нова година идва и всичко ново, свързано
с живота и дейността на Съюза на глухите в България. Преди да да продължим да вървим напред, към новото, нека си припомним най-важните моменти от цялостната съюзна дейност
през тази забележителна година.

А през лятото, в чест на юбилейната годишнина на организацията ни беше възродена една
прекрасна традиция – участието на съюзни членове със собствен труд и умения в ремонтирането и обновяването на клубните помещения,
които за тях са втори дом. И, след направените
ремонти на клубовете, всички, които вложиОт 10 до 12 май, в сътрудничество със Спортна- ха уменията и способностите си с доброволен
та федерация на глухите в България и с финансо- труд, се събраха в обновените изцяло помещевата подкрепа на Министерството на младежта ния и отбелязаха по този начин 12 юли – рождеПродължава на стр. 2
и спорта, в столицата се състоя Третото държав- ния ден на СГБ.
но първенство по шахмат с участието на 29 от
най-добрите състезатели по шах от всички районни организации. Най-добрите от тях бяха включеВсе още се работи по изготвянето на тексто- ни в националния съюзен отбор, който ще участва
вете на проектозакона, с който най-важното за в зимните олимпийски игри през декември.
всички нас – узаконяването на българския жестов език (БЖЕ) най-после ще стане реалност. Аз
съм сигурен, че това ще се случи през новата година и се надявам тази промяна в нашия живот
и дейност да донесе само добро!
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От стр. 1
Над 200 гости, съюзни членове и участници
във фестивала присъстваха на тържественото
честване на 85-годишния юбилей на Съюза на
глухите в България и 80-годишнината на културната съюзна дейност в Приморско. Юбилеят и
28 национален фестивал на самодейните колективи на СГБ се състояха от 20 до 22 септември.
Президентът на РБългария, като и редица видни държавни дейци изпратиха поздравителни
адреси, като с връчването на съюзни отличия
на всички председатели на РО, управителите на
„Тих труд”, те получиха и прекрасен подарък –
издадената по повод юбилея книга-история на
дейността на СГБ през изминалите 85 години.

Международната дейност на СГБ се отличаваше главно с две събития: участие на двама съюзни представители, които от 17 до 27 юли се
включиха в 18 световен конгрес на Световната
федерация на глухите и 20 Генерална асамблея,
които се проведоха в Париж, Франция. По инициатива на НАПЖЕБ, съвместно с представители на международната асоциация на жестовите
преводачи (EFSLI) и в партньорство със СГБ, в столицата, в залата на съюзния дом, бе осъществено и първото обучение на жестовите преводачи.

10 декември 2019

Успоредно с това продължи и активното участие на съюзния екип в проекта „Подобряване
на пригодността за заетост на хора със слухови
увреждания-proHear” – през юни той участва в
четвъртата транснационална среща, състояла във
Вилнюс, Литва. През първия ден разработеният
„Интелектуален продукт 4 – Инструмент за овластяване”, беше представен от Съюза на глухите в
България и задачите за неговото изпълнение бяха
разпределени и обсъдени. Вторият ден на срещата беше фокусиран върху темите за управление и
изпълнение на проекта, включително отчитане и
комуникация по скайп; дейности по осигуряване
на качеството; разпространение на проекта и т.
н. А на 20 ноември в залата на културния дом в
столицата СГБ, съвместно с „Европейския център
за качество ООД” проведе безплатен тридневен
обучителен курс за хора с увреден слух.

Годината бе богата и на спортни събития – освен проведените състезания по риболов и шахмат, се състоя и държавно първенство по футзал; осъществи се и успешно участие на глухи
спортисти в европейските първенства по борба
и карате, а през декември – участие на съюзния
национален отбор по шахмат в „Дефлимпикс”.
Как се представиха нашите шахматисти, ще научите от първите броеве на вестник „Тишина”
през новата 2020 година.
Скъпи приятели и членове,
изминалата 2019 година беше наистина една
изключително забележителна и успешна за
всички нас година! И, за да го има за още много години напред Съюзът на глухите в България,
такъв, какъвто е сега – организация с безспорен
авторитет, вие, съюзните членове от териториалните и районните организации сте хората,
които имат най-голям принос за това – сега и
в бъдеще. На всички вас, приятели и членове,
посвещаваме този празничен юбилеен брой.
Той отразява нагледно, със снимки, вашия активен принос и участие в съюзния юбилей през
изминалата 2019 г.
Нека и занапред да продължаваме все така
заедно – за по-доброто бъдеще на всички ни!
Пожелавам от сърце на всички вас новата 2019 година да е ползотворна, изпълнена с
много радостни моменти година!
Бъдете живи и здрави!
Николай Нинов,
председател на СГБ
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Зимен лагер на
МОСГБ в Банско

Пролетен бал на МОСГБ във Враца
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Честване на 12 юли

85 години СГБ.
80 години съюзна
културна дейност
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Европейски
проект proHear

