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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

УНИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБУЧЕНИЯ
В ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ В ПЛОВДИВ
Взаимни обучения на доброволците от формирование „Пловдив 112”
на жестов език, както и обучение в първа долекарска помощ на глухи

Спомняте ли си, че във
вестник „Тишина”, в брой
19 от миналата година,
имаше статия, посветена
на доброволното формирование „Пловдив 112”,
по повод тяхно писмо, с
молба за обучение на екип

доброволци с набор от изречения на жестов език? В
замяна на това те предлагаха обучение в първа долекарска помощ за глухи.
Днес ще ви разкажа именно за това, как протекоха
двете обучения и какви са

ни предстоящите планове.
Предвид обстоятелството, че доброволческата им
формация е в услуга и помощ на хората, пострадали
в бедствени ситуации и/
или потърпевши в катастрофи, то желанието им

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ
През 2020 година настъпиха някои промени в законодателството,
свързани със социалните проблеми на хората с увреждания. Добри или
недостатъчни са тези промени – ще покаже животът ни.
Днес, на втора страница на вестник „Тишина” ви даваме възможност
да се запознаете с някои от тях. Запазете този брой в личната си библиотека. Защото през цялата година ще можете да сравнявате и да търсите
правата си, показани тук. И, разбира се, да ни пишете - ако някъде някой
не ги е изпълнил.

Как ще става
освидетелстването по
документи от ТЕЛК

По молба на хора с увреждания,
д-р Боряна Холевич, председател
на сдружението на лекарите от
ТЕЛК-София, предлага и за вестник
„Тишина” разяснение как ще се
осъществява освидетелстването
в ТЕЛК съгласно новия правилник:
„При първично освидетелстване
болният трябва да подаде заявление и протокол за ТЕЛК, изготвен от
личния лекар, придружен от цялата
медицинска документация в съответната картотека за медицински
експертни досиета. В тридневен
срок от картотеката досието на пациента се изпраща в съответната ТЕЛК,
която изпраща писмо на пациента на
коя дата ще бъдат разглеждани документите му. ТЕЛК може да вземе
решение по наличните документи
или при необходимост да изиска допълнителна документация или да извърши медицински преглед
Продължава на стр.2

Относно данъчните
декларации

Започналата данъчна кампания
за 2020 г. е свързана с няколко промени както за фирмите, така и за физическите лица, които имат доходи
извън трудовите.
Най-важната промяна, която е и
съществено облекчение за физическите лица е, че въз основа на изпратените данни от техния работодател,
ще получават попълнена в голяма
степен декларация. Освен това, вече

не е нужно да се прилагат към нея
служебни бележки. Не се прилагат
и документи от ТЕЛК, включително и
за деца с увреждания.
Важно уточнение е, че ако съответният човек има застраховка „Живот” и ползва облекчения за лихви и
др. подобни, ще трябва да приложи
доказателство за тях.
Продължава на стр.2

да имат умения за комуникация с глухи хора, които също могат да бъдат
жертви на природата или
човешката немарливост, е
безценно. Това говори, че
те искат да бъдат полезни
в максимална степен. Раз-

пред предразсъдъци и социално изолирани групи.
Четете на стр. 3
разказа на
Тилка Кайрякова за
това прекрасно
сътрудничество

БАБИНДЕН

Женският
празник

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабите” – жените,
които някога са помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността през този
ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните
жени, които са „бабували” (помагали) на родилките при раждането на първата им рожба.

Националната
програма за личен
асистент тръгва едва
от началото на март

Правителството остави в сила несъвършенствата на закона, въпреки,
че той породи много напрежение
миналата година. Омбудсманът Диана Ковачева настоя да бъдат предприети спешни мерки за защита на
правата на хората с увреждания и
на гражданите над 65 години, които
от тази година останаха без лични
асистенти, като изтъква, че от началото на 2020 г. хиляди нуждаещи се
хора са останали без подкрепа и възможност да посрещнат ежедневните
си потребности.
Отговорът на Деница Сачева,
министър на труда и социалната
политика, четете на стр. 2

бират, че комуникативният процес с глухи е грижа
на всички ни, а не само
на специфичен кръг специалисти. Говори и за още
нещо – за широко отворено гражданско самосъзнание, което не се стъписва

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ НА
ЖЕСТОВ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ (НАПЖЕБ)

Покана

Колкото и странно да е, но този
празник е с езически корени и
идва от далечните праславянски
времена. Хубавото е, че се е запазил и по време на Възраждането
е бил изключително почитан.
В наши дни празникът губи
доста от обредните си обичаи,
но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и
веселие.
Вижте на стр. 4-5 как нашите жени отбелязаха празника

На основание чл. 26 и чл. 27 от Устава на НАПЖЕБ, Управителният
Съвет на НАПЖЕБ, съгласно решението си от 05.01.2020 г., свиква
Общо годишно отчетно събрание на НАПЖЕБ, което ще се проведе на 08.02.2020 г. (събота), от 09.30 ч. до 15.30 ч. в гр. София, ул.
„Иван Денкоглу” № 12-14, ЦУ на СГБ, голямата зала, при следния
Дневен ред:
1. Отчетен доклад на Управителния съвет (УС) за дейността на
НАПЖЕБ за 2019 г.
2. Финансов отчет на НАПЖЕБ за 2019 г.
3. Доклад на Етичната комисия на НАПЖЕБ за спазването на Етичния кодекс на преводача от и на жестов език през 2019 г.
4. Приемане на Програма за дейността на НАПЖЕБ през 2020 г.
5. Разни.
При липса на кворум към 09.30 ч., на основание чл. 28 от Устава,
общото събрание ще се проведе същия ден в 10:30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
Важно! В общото събрание могат да участват само членове на
НАПЖЕБ!
Милена Гъркова-Калинова, председател на УС на НАПЖЕБ
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Как ще става освидетелстването по документи от ТЕЛК
От стр. 1
При преосвидетелстване процедурата е същата, с тази разлика, че
от картотеката уведомяват предварително пациента, че предстои
преосвидетелстване. При преосвидетелстване по всеки повод болният ще трябва да подава заявление в
картотеката. От месец март личният
лекар, както и пациентът ще могат да
подават документите в картотеката
по електронен път.
Личният лекар ще подготвя цялата документация и ще я получаваме
по пощата или по електронен път.
Само ако е недостатъчна, ще уведомяваме пациента. При нас пациентът
или упълномощено от него лице ще
идва само, за да получи експертното
решение. Ще имаме право и да го
изпращаме по пощата, ако лицето
не може да се яви.
И още нещо: старите решения, издадени от ТЕЛК на пишеща машина,
които са с пожизнен срок, няма как
да им се направи препис и затова е
необходимо нуждаещият се от такъв
препис да отправи молба към съответната картотека да му бъде изда-

дено копие на решението в досието
с печат „Вярно с оригинала”.
Ето и текстовете с промените,
които влизат в сила:
„Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 84 от
2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Лицата или законните им представители/
упълномощени от тях лица подават
заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 11 на място
в РКМЕ или чрез лицензиран пощенски оператор за: 1. освидетелстване;
2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила
от 1.01.2020 г.) редовно преосвидетелстване; 3. преосвидетелстване,

Относно данъчните
декларации
От стр. 1

Подаването на такава декларация ще е възможно от началото на март, а потребителите
трябва да ползват персонален
идентификационен код (ПИК),
издаван от данъчната администрация. От НАП горещо съветват
хората да си извадят ПИК, което
е безплатно срещу лична карта
и става във всеки клон на агенцията, а не само в този по местоживеене. С този код могат да
се ползват над 100 електронни
услуги. Хората, които искат да си
сменят ПИК кода с цел сигурност,
могат да го направят онлайн при
вход в системата. А тези, които са
го загубили например, ще трябва
да получат нов на място в офис.
Важно уточнение е, че след 17
февруари системата на НАП ще
изисква от ползвателите да ползват най-новата версия на съответния браузър, защото така ще
се гарантира по-висока степен
на защита. Освен това от НАП напомнят, че отговорността за записаното в декларацията остава
за човека, който я подава. Затова
е дадена възможност той да прегледа попълнените данни, постъпили от съответния източник на
доходи и да нанесе поправки, да
изтрие дори данни и цифри, и да
впише правилните според него.
Служебно няма да бъдат вписани доходите, за които НАП
няма как да знае - като например
доходите от наем. Тях наемодателите сами трябва да допълнят.
Данъчната администрация има
информация за наемите, получавани от физически лица, когато техен наемодател е фирма.
Това е така, защото наемателят
е длъжен да декларира, удържа
и плаща данъка. Ще се дописват
и всички останали източници на
доходи, за които НАП няма информация и съответно няма да
попълни – от ценни книжа, от
сделки с имоти др.
Остава възможността данъчната декларация да се подава и
на хартия, като в този случай подаващият я сам трябва да попълни всичко, но отново не се налага
да прилага служебни бележки.
Новостите за физическите
лица тази година водят до това,
че се променят някои срокове.

Най-важният е този за отстъпката. Досега тя можеше да се ползва, ако декларацията е подадена до края на януари и е платен
данъкът. Сега този срок става 31
март. Отстъпката остава 5% върху
сумата за довнасяне, но не повече от 500 лв. Важно условие за
ползването на отстъпката е и това
да няма други публични задължения. Понякога хората забравят
или пропускат да платят дребни
суми, но те биха им попречили
да ползват отстъпката. Затова на
сайта на НАП има електронна услуга, която дава възможност всеки да си провери има ли такива
висящи задължения и да ги плати, преди да ползва отстъпка.
Крайният срок за подаване на
декларациите се запазва – 30 април.
Плащането на данъка за довнасяне може да стане на ПОС терминал в офисите на данъчните,
но може и по електронен път на
виртуален ПОС на страницата. И
в двата случая няма такса за това.
От тази година хората, които
сами се осигуряват, могат да декларират доходите и всичко останало само по електронен път.
Въпреки че 2020 е високосна
година, фирмите имат срок до
28 февруари да декларират пред
НАП изплатените от тях доходи,
удържания данък и платените
осигуровки. Досега те нямаха
задължение да дават данни за
доходите на служителите си от
трудови договори, но вече имат.
Освен това, ако са основен работодател, са длъжни да обединят
данните с доходите на служителите си от предходни техни работодатели в рамките на 2019 г.
За целта служителят предоставя
на работодателя си данни от предходния. Това изискване не важи
само ако служителят е имал чуждестранен предходен работодател, което се декларира в отделна графа в декларацията от получателя на дохода в чужбина. Така
до 28 февруари фирмите подават
две справки, и то само по електронен път. Едната включва доходите по граждански договори,
а другата – тези по трудови. Ако
има пропуски, те се коригират с
нова справка, срокът за която е
до 30 септември.

когато се иска промяна на датата
на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната
връзка; 4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние; 5. преосвидетелстване
по повод социални придобивки и
други поводи, предвидени в нормативни актове. (2) (Изм. – ДВ, бр. 84
от 2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) Лицата по ал. 1 се уведомяват от РКМЕ
служебно за необходимостта от редовно преосвидетелстване по повод
получаване на пенсия. (3) (Доп. – ДВ,
бр. 55 от 2014 г., изм., бр. 84 от 2019
г., в сила от 1.01.2020 г.) Лицата по
ал. 1 заедно със заявление-декларацията подават в РКМЕ направление
от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното им
състояние, включително заверени
копия от медицински документи,
съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар. (4)
(Изм. – ДВ, бр. 84 от 2019 г., в сила

от 1.01.2020 г.) При получаване в
РКМЕ на заявление, направление
от личния/лекуващ лекар/протокол на ЛКК или друга медицинска
документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице,
за да се свърже с нея. (5) (Изм. – ДВ,
бр. 55 от 2014 г., доп., бр. 84 от 2019
г., в сила от 1.01.2020 г.)Експертите
в РКМЕ изпращат документите за
освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната
ТЕЛК в срок 3 дни от получаването
им, с изключение на случаите на чл.
40, ал. 2. (6) При изгубено медицинско експертно досие РКМЕ насочва
лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се
съхранява от него, и в пенсионната
му преписка, която се съхранява в
НОИ. В тези случаи преписката се
придружава от нарочен протокол,
издаден от РКМЕ, удостоверяващ,
че медицинското експертно досие е
изгубено. (7) Пенсионната преписка
може да бъде използвана за нуждите на експертизата извън случаите по
ал. 6, когато е необходима за уточ-

няване на дата на инвалидизиране,
причинна връзка по повод военна
инвалидност, трудова злополука или
професионална болест и в други случаи, въз основа на мотивирано искане от ТЕЛК/НЕЛК.
Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 55 от
2014 г.) Председателят на ТЕЛК:1.
(изм. – ДВ, бр. 55 от 2014 г.) разпределя преписките между членовете на ТЕЛК; 2. (изм. – ДВ, бр. 62 от
2018 г., в сила от 27.07.2018 г., бр.
84 от 2019 г.,в сила от 1.01.2020 г.)
съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с
известие за доставяне и с известие
по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен
адрес: а) че ТЕЛК ще се произнесе
само по представената медицинска
документация; б) за необходимостта
от допълнителни изследвания и консултации,които трябва да се направят; в) за деня на прегледа, когато
такъв е необходимо да се извърши.”
Д-р Боряна Холевич,
председател на сдружението на
лекарите от ТЕЛК-София

Едва от началото на март – национална
програма за личен асистент
206.91 лв. ще е максималната финансова подкрепа за
хора с увреждания тази година. Тя ще се полага на хора
с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда
помощ.
Минималната подкрепа ще бъде 25.41 лв. и е предназначена за хора с 50 до 70.99% степен на увреждане.
Промените са незначителни – с левче за най-ниската
сума, с 8 лв. за най-високата и произтичат от новата линия на бедност, която за 2020 г. е 363 лв. Помощите за
деца с тежки увреждания, остават 930 лв. и тази година.
С малко се увеличават и останалите нива на подкрепа –
за хората от 71 до 90 на сто степен на увреждане, помощта се увеличава от 52.20 на 54.45 лв. Хората с над 90
на сто степен на увреждане ще получават 90.75 лв. при
87 лв. досега. Хората с над 90% увреждане с определена
чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност
поради общо заболяване или поради трудова злополука
или професионална болест ще бъдат подпомагани със
108.9 лв. при 104.40 лв. досега.
Наред с това нищожно увеличение, правителството
остави в сила несъвършенствата на закона, въпреки, че
той породи много напрежение миналата година. Омбудсманът Диана Ковачева настоя да бъдат предприети
спешни мерки за защита на правата на хората с увреждания и на гражданите над 65 години, които от тази
година останаха без лични асистенти, като изтъква, че
от началото на 2020 г. хиляди нуждаещи се хора са останали без подкрепа и възможност да посрещнат ежедневните си потребности – да излизат от дома си, да си
осигурят необходимата храна и достъп до лечение: „До
31 декември 2019 г. хората с увреждания, които не попадаха в обхвата на Закона за личната помощ, имаха възможност да ползват социалната услуга „Личен асистент”,
предоставяна от общините по силата на Постановление
№ 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и
Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2019 г. Услугите „Личен асистент” и „Помощник-възпитател” се предоставяха
и по национална програма „Асистенти на хора с увреждания”, но от 1 януари 2020 г. трудовите договори на личните асистенти са прекратени. По Закона за личната помощ
хората с увреждания, които са с право на чужда помощ,
трябва да получат асистентска подкрепа след оценка на
индивидуалните им потребности. От действието на закона до края на тази година са изключени нуждаещите се,
на които ТЕЛК/НЕЛК не им е определил ползването на
асистенти, както и тези, които нямат експертно решение.
„Липсата на възможност за получаване на необходимата
асистентска подкрепа ограничава правата на засегнатите
граждани и е в нарушение на правото на независим живот”, напомня Ковачева и добавя, че липсата на помощ
се отразява негативно и върху личните асистенти, които
остават без доходи за неизвестен период.
От 1 януари 2020 г. общо 12 978 души, които не отговарят на условията за включване в механизма за лична помощ, не получават тази услуга, показват данни на общините, изпратени в Агенцията за социално подпомагане.
От останалите без лични асистенти общо 4 977 души са
над 65-годишна възраст, като ползващите механизма за
лична помощ се увеличават прогресивно – от около 5 000
през септември 2019 г. до почти 20 000 до момента през
първия месец на 2020 г. Една част от тях са и хора, които
нямат ТЕЛК-ови решения. Това са възрастни или самотни

хора, над 65 г., които са с трудности в самообслужването.
В отговор Деница Сачева, министър на труда и социалната политика заяви: „Направили сме всичко възможно, така че да направим национална програма и нуждите на тези хора да бъдат удовлетворени. За съжаление,
тази програма може да бъде факт едва от 1 март. Когато
се прави едно законодателство, то трябва да предвиди
всичко, включително и преходните периоди. Няма как да
се постига нещо, което от една страна се знае, че не е
финансово осигурено, а от друга се знае, че има такъв
буферен период, в който ще има хора, които ще останат
без тази помощ.” По думите на министър Сачева ситуацията е породена от Закона за личната помощ, подготвен от бившия национален омбудсман Мая Манолова,
внесен от БСП и приет през 2019 под натиск в Народното
събрание, без да са предвидени пропуските, които крие:
„С този закон на практика не се дава възможност хората
да бъдат независими, не се дава възможност някой професионалист да работи с тях така, че например децата
да бъдат консултирани затова как да ходят на училище
или как някой да започне работа; това е един закон, с
който се осигуряват по един тромав и изключително несправедлив начин допълнителни доходи. В случая този
закон влиза директно в Народното събрание, приема се
под натиск, всички ръкопляскат и шест месеца по-късно
започваме да решаваме проблемите, които възникват от
него.”
Публикацията подготви Петра Ганчева

Нов имунизационен
календар от тази година

Реимунизацията срещу туберкулоза и пробата
манту за 11-годишните
отпадат – това е една от
промените в имунизационния календар от тази година. Предвидено е намаляване на приема на пневмококовата ваксина за децата
до 6-месечна възраст – от
3 на 2 дози. При децата на
12 години пък се въвежда
реимунизация срещу коклюш.
Ваксината срещу варицела става препоръчителна. Тя ще бъде за сметка на

родителите и ще се купува
от аптеките. Все още обаче
не е налична в аптечната
мрежа.
Реимунизацията срещу
коклюш на 12 години се
въвежда, защото е установено, че защитата на тази
възраст пада, а приемът
на пневмококовата ваксина за децата до 6-месечна
възраст е намален, защото
два приема дават същата
защита като три.
Подготви Петра
Ганчева, по данни от
сайта на МЗ
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

УНИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОБУЧЕНИЯ
В ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ В ПЛОВДИВ

От стр. 1
Като пряк обучител на Костадин в курса по ЖЕ и като
председател на РО предложението му ми беше повече
от приятно. Идеята се сведе до своя окончателен облик – двустранно безвъзмездно обучение. Осъществихме контакт с ръководителя на екипа Георги Влайков и
набелязахме бъдещите действия. Като председател на
районната организация видях в идеята не само възможност за разчупване на рутината в организацията ни, но
и възможност за стимул такива обучения да се осъществят и в други части на България. Поради тази причина
помолих г-н Влайков да отправи предложението им директно до София, до председателя на Съюза на глухите в
България Николай Нинов. И нещата се случиха – размениха се официални писма, посочиха се лица за контакти,
насрочиха се дати за първите срещи и обучения. Лично
Георги Влайков посети клуба на РО на глухите в Пловдив
и изнесе лекция с демонстрация как да се реагира при
необходимост от първа помощ. Нашите членове, които
редовно посещават клуба във вторник имаха възможността да си припомнят или научат какво се прави ако
ние, или някой наш приятел пострада и има нужда от
спешна помощ.
Някога образователната система в България имаше
заложени задължителни часове по гражданска защита,

където тези неща всяка година се припомняха и практикуваха. Откакто дойде демокрацията, тези часове бяха
спестени на следващите поколения и оттам умението за
реагиране при спешни ситуации се сведе до катастрофални размери, т. е. липса на всякакви елементарни и адекватни умения за реакция при произшествия и ситуации,
изискващи първа долекарска помощ. Кратките курсове в
Българския червен кръст при преминаване на шофьорските курсове, са абсолютно недостатъчни за изграждане
на ролево поведение и психика при кризисни ситуации.
Затова сме изключително благодарни на ДФ „Пловдив 112”, че оценява необходимостта от подобен род
обучение на нашите хора. На тях нищо не им костваше
да поискат да бъдат обучени само те как да осъществяват комуникация с нечуващите, без да им дреме за
уменията на хората дали могат или не да се справят със
спешни случаи. Но те подхождат с ясното съзнание, че
грижата за всеки живот е ценна и е отговорност на всеки от нас, независимо от коя социална група сме, пол,
възраст, раса.
Втората ни среща с доброволците се случи две седмици след първата и тя се осъществи в късен вечерен час.
Целта беше да има възможност да присъстват повече
хора в активна възраст, които често пътуват и които са изложени повече на риск, както и върху чиито плещи предимно пада отговорността и грижата за по-възрастните.

Доброволците поетапно проследиха процеса на реакция на помагащия, какви предпазни мерки да вземе,
как да се държи с пострадалия и как с тълпата наоколо,
ако я има, кои са важните и животоспасяващи действия
и кои пагубни и животозастрашаващи. По време на лекцията нагледно ни демонстрираха и показваха, като ни
разиграваха ситуации. Доброволците, освен компетентни специалисти, се оказаха и великолепни актьори. Благодарности за чудесната игра на Георги, Иван и Костадин
– нашите лектори! Накрая присъстващите глухи имаха
възможността сами да опитат да се справят със ситуация
на пострадал човек. Под зоркия поглед на инструкторите
и напътствани от тях, нашите хора усвоиха правилния начин за действие с пострадал. Накрая всички си направихме една обща снимка за спомен и от нашите домакини
ни информираха, че следващата ни среща ще е изцяло
практическа, т. е. глухите ни приятели ще се обучат как да
оказват долекарска помощ в различни проблемни ситуации. Както и ще осъществим обучение на техния екип от
наша страна на ЖЕ.
Очаквайте ни в скоро време с бюлетин как е преминало практическото ни занятие и за първите срещи и допир
на доброволците от ДФ „Пловдив 112” с жестовия език.
Да си пожелаем успех!
Тилка Кайрякова,
председател на РО на глухите в Пловдив

ЛИЧНИ

ПРЕДСТОЯЩО

За „Милка” и коледната нежност

Нова агенция ще контролира
доставчиците на социални услуги

Не знам за вас, скъпи приятели,
но аз, в качеството си на „Пепа мама”
(кръстена така от дъщеря ми, когато
беше едва на 2 годинки), винаги,
дори в най-голямото си безпаричие,
водена от майчината си любов, купувах за Коледа вълшебните лакомства
на „Милка”, както и шоколадови яйчица с разни фигурки вътре, само за
да видя блесналите от радост очета
на детето си.
А любовта ми към швейцарските
шоколади не е никак случайна – защото преди около 61 години, когато
на излизане застанах пред входа на
клиниката в Берн, Швейцария, за
първи път в живота си, с помощта на
току-що сложеното ми слухово апаратче, чух гласовете на птиченцата,
накацали на дърветата край него…
Тогава един от лекарите, който ми
сложи апаратчето и го регулира, ми
подари шоколад – на „Милка”.
За тези, които не знаят – великолепните шоколади са започнали
своето съществуване с марката на

известния швейцарски шоколаден
майстор Сюшар. Двамата с татко
тогава бяхме на гости на г-н Хонсбергер в Ньошател, където Сюшар
е имал собствена сладкарница (Хонсбергер спонсорира пътуването до
Берн, престоя в клиниката и първото
ми слухово апаратче, което ми дадоха там)…
Известно е, че през 1901 година
компанията „Сюшар” регистрира
марката „Milka”, като името е комбинация от думите „milch” и „kakao”,
които са немските думи за „мляко”
и „какао”, основните съставки на
шоколада. А на опаковката на шоколадите още през 1901 година е била
изобразена лилава крава с бели
шарки и бяла глава, станала символ
и талисман на фирмата.
До ден днешен, водена от обичта и спомените си, продължавам да
купувам на порасналата ми вече дъщеря шоколадовите изкушения на
„Милка”…
Един ден, докато гледах някакъв

филм, попаднах на реклама на фирмата, озаглавена „Предай нататък
коледната нежност”. Бях изумена –
рекламата бе придружена с жестов
превод и субтитри! На български!
И пак, който не знае – глухите
хора в България общуват на жестов
език. Благодарна съм на създателите
на рекламата за подкрепата, която
оказват с нея – защото в годината, в
която се борим с всички възможни
законни средства за признаването
на българския жестов език, те показаха реално, че мислят за нас, хората
с увреден слух и с тази своя рекламна кампания изразяват своята съпричастност. А се намират на хиляди
километри от България… Адмирации
за което!
На този линк можете да гледате цялото видео „Предай нататък
коледната нежност” на български:
https://www.youtube.com/
watch?v=EAHm9atcKjg
Петра Ганчева

По време на третата национална
среща на експертите по социални
дейности и здравеопазване от общините, организирана от Националното
сдружение на общините (НСОРБ), Зорница Русинова, заместник министър
на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган на
оперативната програма „Развитие на
човешките ресурси”, коментира, че
„Доброто планиране на социалните
услуги ще бъде основата за решаване
на всички останали предизвикателства в системата, свързани с недостатъчния капацитет, недофинасирането, „белите петна” или свръхконцентрирането на услуги и промяната
на характеристиките на определени
райони заради естествени икономически процеси.”. На срещата г-жа Русинова обсъди Закона за социалните
услуги с експертите от общините, като
заяви, че ще се създаде нова агенция:
„Ще се опитаме с този закон да следваме демографските тенденции, обществените процеси и съвременното
развитие на социалната работа. Нова
агенция за качеството на социалните
услуги ще отговаря за лицензирането
на доставчиците на социални услуги
и за контрола върху дейността им от
началото на 2020 г. С промените в Закона за социалните услуги се увеличава финансирането на издръжката
на този вид дейности, които основно
ще се поемат от общините.”
Русинова определи като предизвикателство създаването на Картата
на услугите. Според нея в следващите 10 години ще продължи трансформирането на настоящите услуги на
базата на новите критерии за планиране: „Амбициите ни са в следващия
седемгодишен план за действие с
подкрепата на европейски средства
да започне реформата в услугите за
възрастни хора”.

„С промените в Закона за социалните услуги се увеличава финансирането на издръжката на този вид дейности, които основно ще се поемат
от общините” заяви още Русинова.
В бюджета за догодина е планирано
увеличение на парите за социални
услуги с 30 милиона лева: „За някои
от услугите, например резидентите
услуги за младежи с тежки увреждания, увеличението е с близо 28 %.” И
допълни, че общините ще разполагат
с по-голямо финансиране за оказване на специфични социални услуги,
каквито са обгрижването на деца
с увреждания: „В новия закон сме
предложили да има така наречения
допълнителен стандарт. За дадено
дете да има възможност общината
да кандидатства с допълващ стандарт и то да получи по-висока финансова подкрепа.” Въвежда се нова
социална слуга за майките на деца с
увреждания, които ще могат да кандидатстват и получат от общините
професионална заместваща грижа за
детето си, когато им се налага да отсъстват от дома си или се разболеят.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
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ПРАЗНИЦИ В СГБ
В Стара Загора

Отбелязахме подобаващо
деня на родилната помощ

От 1951 год. честваме официално Деня на родилната помощ на 21 януари, (по стар стил Бабинден, както продължават и днес да го наричат,
се е празнувал на 8 януари). С въвеждането на
Григорианския календар през 1916 год. датата се
измества с 13 дена напред и така се стига до отбелязването на Бабин ден на две различни дати.
Този ден е посветен на „бабите” – акушерки,
родилите жени и здравето на децата. Съдържа
три обредни елемента: къпане на малките деца
от бабата, намазване на децата с мед и масло,
угощение на младите булки в дома на бабата и
обредното й къпане.
Някога е нямало родилни домове и акушерки
– децата са се раждали в къщите, с помощта на
опитни възрастни жени, наричани „баби”. Стара
българска традиция е на този ден да се отдаде
почит, уважение и признателност от майките към
всички тях, които отдават сили, знания и умения
за продължаване на човешкия род.
Пак според традицията, няколко дни преди
Бабинден, „бабата” тръгвала из селото с кошница с червена боядисана вълна, от която вземала
и закачала по шапчиците на децата, на които е
бабувала и канела майките да й дойдат вкъщи
на гости. В знак на благодарност за отправената покана, всяка майка дарявала на бабата боб,
брашно, пешкир и др. Със събраните продукти
бабата приготвяла угощението за празника. В самия ден майките занасяли коя питка, коя баница,
коя печена кокошка, а от събраните пешкири жените правели байрак. Качвали „бабата” на шейна
и с байрака отивали на най-хубавата чешма или
кладенец. Там всяка майка измивала очите й и
пускала по една пара в пазвата. На връщане женското шествие ставало още по-шумно и весело.
Очаквала ги богата трапеза, на която се пеели
много песни. Освен символичен, празникът имал
и комичен характер. Тежко на този мъж, който
дръзнел на Бабинден да се закачи с някоя жена, или дори само да излезе на улицата. Затова и
празникът често бил наричан „женско царство”.
Традицията на различните места е била различна, но въпреки всичко тя е запазена и до днес,
защото на този ден се отдава заслужена почит и уважение към труда, грижите и умението на
съвременните „баби” – лекари, акушерки и сестри, за да се появи на света чаканата и свидна
рожба - най-светлата радост на човека.
В районната организация на глухите в Стара Загора почитаме традициите и се стараем да ги
продължаваме през времето. Затова на 21 януари се събрахме да честваме Деня на родилната
помощ. Повече от 30 жени бяха тук. И всяка беше представила своето изкуство за приготвяне на
питите, баниците и сладките, с които се посреща този ден.
Вижте снимките – колко любов е дадена, за да се сътворят тези вкусни „чудеса” за един от
най-благородните ни празници. Прекрасно е!
Нека е честит празникът на нашите „баби”!
Мария Каварджикова, координатор на РО на глухите в Стара Загора

В Хасково

Весел ден в „Клуба на
готините баби”

„Клубът на готините баби” (КГБ) при районната организация на глухите в Хасково по стар
народен обичай реши на 18 януари (събота) да
почете Бабинден със събиране в клуба на организацията.
Въпреки студеното време отвън, в клуба атмосферата беше топла и задушевна. Бабите, които почетоха празника, отрупаха масите с пити,
баници, кексове, разни сладки, солени деликатеси приготвени от тях.
Празникът започна с поздравления към всички присъстващи. И както повелява традицията,
Бабинден без бебе не може, затова за сценката и
за да стане празникът, кукла замести присъстви-

ето на бебе. Зина Караджова влезе в ролята на младата булка, а бабите, които помагаха да се „роди”
бебето, бяха Мария Лачева и Севда Векилова…
Иначе всичко останало си беше истинско – и
настроението, и емоциите, и веселието. Жури от
четирима мъже оцени най-хубавите кулинарни
произведения. Първо място бе присъдено на Мария Лачева за нейната погача, второто място бе за
Невзие Байрамали и третото – за Стефка Ленгерова. На Невзие Байрамали бе връчена и почетна грамота за най-мила и грижовна баба.
Имаше и весела томбола, от която всеки спечели по нещичко. Всяка баба получи като подарък
по една бебешка обувчица с пожелание, по една
картичка с правилника на бабата, който е задължителен за всяка баба и с песен да се изпълнява, и
по едно цвете. И трите неща бяха лично изработени от Дора Христозова, Лиляна Шахънска и Стефка
Ленгерова.
Няколкото часа, в които бяхме заедно, изминаха
неусетно и на никой не му се тръгваше. С тази поредица от прояви сложихме началото на високосната
2020 година. Няма съмнение, че тя ще бъде успешна, изпълнена с много събития, които да радват
членовете ни.
Вече гледаме към Трифон Зарезан.
Дора Христозова,
координатор на РО-Хасково

В Шумен

При нас беше весело

И тази година ръководството на районната организация на глухите в Шумен организира и проведе традиционното честване на
един от най-хубавите български традиционни празници – Бабинден. И така на 19 януари
в клуба на организацията в града се събраха
по-възрастните жени (по-точно бабите), които присъстваха на автентична сценка от миналото, когато така наречената „баба” помага на първескинята (млада булка, която ражда за първи
път) да изроди бебето си. На светлината на газениче – нали в онези далечни вече времена не е
имало ток – бабата, майката на родилката и нейната сестра с общи усилия помогнаха да се появи
на бял свят поредния нов живот. Бебето прилежно беше изкъпано и повито в пелени и бабата тържествено го предаде в ръцете на майка му…
И след като увековечихме в снимки и клипове възстановката с бабуването, всички насядахме
на скромна почерпка с вита баница и разни вкусни лакомства, които нашите баби бяха приготвили, за да почерпят по повода младите членове.
До късно продължи веселата раздумка със спомени и шеги, а на раздяла си пожелахме да
се съберем отново, за да отбележим подобаващо следващия хубав празник – деня на виното и
любовта.
Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

Във Варна

За нас, бабите – с почит и уважение
Варненските млади и по-възрастни баби, по инициатива на
Нели Панайотова, се събрахме в
залата на клуба на РО-Варна, за да
се поздравим по повод Бабинден.
Всяка бе донесла по някаква върховна вкусотия, приготвена от нея
самата, за общата трапеза и стана
така, че на масите имаше, както се
казва, и от пиле мляко…
Но не толкова хапването с умереното пийване на винце беше
най-важното за нас в този ден – сърцата ни се стоплиха от уважението и
признателността, с които ни зарадваха от ръководството на РО и на
женсъвета – почувствахме се наистина значими и безценни както за семействата си, така и за внуците. За което благодарим от сърце!
Нека сме живи и здрави всички ние – съвременните баби, за да има все повече внучки и внучета, на които да се радваме, докато се грижим за тях! А на всички баби в останалите районни
организации пожелаваме от душа да се радвам на обичта и уважението така, както ние се радвахме днес!
От варненските баби
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В ТО-Ракитово

Отпразнувахме подобаващо
празника на бабите

Светъл български Ивановден

На 21януари, в чест на деня на
родилната помощ, 25 съюзни членове на районната организация
на глухите в Ямбол се събраха, за
да почетат подобаващо празника.
Още преди обявения час на обяд в
топлата и уютна зала за срещи започнаха да пристигат за тържеството баби, млади майки и жени, като
всяка носеше най-различни вкусотии за почерпка - сладки, соленки
и вкусни баници.
Славка Славова и Стефка Иванова подредиха богата трапеза, а Радка Радева, заместник председател на РО, поздрави всички с празника като им пожела здраве, бодрост и да са много обичани.
След което покани най-възрастната баба - Иванка Добрева, на 86 години, да поздрави младите. Баба Иванка, която има трима внука, а от 2019 г. – и правнук, пожела на всички присъстващи
да доживеят нейните години с крепко здраве, с пълен разум и да вървят като нея без бастун и
без болка.
След това Славка Славова и Милена Иванова показаха как бабите-акушерки някога са израждали бебетата.
Честването на този знаменателен ден продължи с веселие и сладки приказки за дома и децата. По-възрастните споделиха свои рецепти за вкусни сладки, баници и гозби с по-младите, а те
от своя страна бяха признателни за споделеното.
От името на всички ямболски баби пожелаваме: да сте живи и здрави, скъпи баби, млади
майки и жени!
Живка Димова, координатор на РО-Ямбол

На 07.01.2020 г. – един светъл български Ивановден, ние, от ТО на глухите в Ракитово, съвместно с потребителите на ЦРСИХУ „Св. вмчца Неделя”, го отпразнувахме с много веселие и вкусна почерпка.
Към нас се присъединиха момичета от Турция и Испания, дошли тук по проекта „Цветовете на
многообразието” от европейския корпус за солидарност, с ръководител Марина Грънчарова. Момичетата бяха много лъчезарни, весели и контактни. Комуникацията помежду ни се осъществи с
помощта на Марина на английски език. За тях това беше нов и интересен празник.
Тържеството премина много сърдечно и мило!
Величка Стоева, орг. секретар на ТО на глухите в Ракитово

В ТО-Габрово

И ние от Габрово се събрахме за Бабинден
Габровските баби с внуци и правнуци се събрахме за поредна година да
отбележим деня на родилната помощ
– за нас бе Бабинден и счетохме, че
трябва да си го почетем по нашенски
и по-модерно – в присъствието на съпрузи и татковци на скромна почерпка.
И, за да остане завинаги в сърцата
и очите ни тази наша сбирка, я увековечихме със снимка. Знайте, че винаги,
когато е нужно, ние, габровските баби,
винаги сме на първа линия и откликваме на всеки зов за помощ от синове
и дъщери, защото бабата, както е известно, обича внуците повече от собствените си деца…
С пожелание за много здраве, обич и радост на всички баби!

Златка Дечкова, ТО-Габрово

Надежда за
една добра
година

В ТО в Търговище

На 14.12.2019 г. членовете
на ТО на глухите в Търговище
се събраха в едно от най-уютните заведения в града – механата „Балканите”, за да отпразнуват празниците Коледа
и настъпващата 2020 година.
Преди да бъде даден стартът на забавата, заместник
председателят Георги Кирилов поздрави всички присъстващи, като им пожела много
здраве, лични успехи, радост
и щастие.
Програмата на празненството включваше много и
разнообразни забавни игри,
а също и томбола с награди,
която предизвика много смях
и шеги.
Забравили за всичко лошо
– болести, тревоги, грижи и
безпаричие, празнично облечени, танцувахме до късно вечерта, смяхме се на забавните
игри, споделихме радостите и
надеждите си за една по-добра и щастлива нова година.
Диана Савова, орг.
секретар на ТО на глухите
в Търговище

Платформата „ДарПазар” и коледното издание на „Малкото е много!”
На 11 декември базарът „Малкото е много”, станал вече
традиционен, гостува на TELUS Interna�onal Bulgaria в Сити
кафе в Телус Тауър. Тук членовете на 9 граждански организации (Българска фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, Хлебна къща София, Комплекс за
психичноздравни услуги, КаритАрт – социално предприятие на
Каритас-София, Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения-Варна, НПО „Операция плюшено мече”, фондация
„Конкордия България” и Maria’s World Founda�on) се представиха с много и различни продукти с кауза: ръчно направени
коледни играчки, сувенири и картички, коледни покривки,
тишлайфери, панерчета за хляб, кожени изделия и керамика,
ръчно изработени свещи и сапуни, ароматен чай и фермерски
продукти, еко чанти, тефтери и чаши, тениски, ключодържатели, значки и още най-различни изненади.
Базарът беше част от програмата „Предприемачество за
нестопански организации“ на БЦНП, която се случва с подкрепата на „Америка за България” и в партньорство с TELUS
Interna�onal Bulgaria, Уникредит Булбанк и Accenture Bulgaria,
като основен медиен партньор беше Българската национална
телевизия. На базара беше представена и онлайн платформата
за продукти и услуги с кауза „ДарПазар” – с всяка покупка, направена през нея, се подкрепя нещо значимо, като развитието
на талантливи деца, опазването на природата и животните,
културата, традициите, грижата за онеправданите.
Официално от тази дата – 11 декември, платформата е отворена за всички – за пазаруване и включване в нея, за тези,
които развиват предприемачество с кауза. Ето как бе представена тя от създателите си: „Макар всички да знаем, че животът извън онлайн пространството е този, без който не можем
(а не обратното), именно онлайн пространството е онази част

от живота ни, без която светът ни щеше да е много по-тесен
и ограничен. А животът е дар и заслужава да бъде изживян
пълноценно - и онлайн, и офлайн. Точно това е и смисълът на
ДарПазар – едно място в онлайн пространството, където ще
намерите много смисъл – хора, които работят повече, отколкото говорят; каузи, които заслужават да бъдат подкрепени;
организации, които могат да обогатят света ви. На преден
план ще видите продукти и услуги с кауза. И можете да си
поръчате от тях. Но трябва да знаете, че зад всеки продукт
или услуга стоят много хора и техните организации – вдъхновени, трудещи се, с усилия и съпричастие, с вяра и неуморни
действия за промяната към по-добро. И с надеждата, че пазарувайки ДарПазар, вие ставате част от един по-широк свят,
в който има достойно място за всеки. Разгледайте над 200
продукта и услуги с кауза, качени в момента на платформата, и (си) поДарете смисъл. Платформата ДарПазар създадо-

хме заедно с Accenture Bulgaria. Компания, която е социално
отговорна и за която има значение как живеем тук и сега.
Повече от година и половина работихме по подготовката на
платформата и вярваме, че ще продължим заедно да даваме
възможност на хората и техните организации да се развиват,
да намират съмишленици и заедно да обогатяваме света си,
като го правим едно по-добро място за всички ни. Платформата е част от усилията на Български център за нестопанско
право да подкрепя гражданските организации в България,
които работят за разрешаване на различни социални проблеми, да бъдат по-видими, по-достъпни и по-успешни – защото
техният успех означава успех за всички ни.”
Линк към платформата за тези, които се интересуват от нея:
https://www.darpazar.bg/bg
Публикацията подготви Петра Ганчева
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За спорта, за кънките и за живота – нашият, най-достойният
За Милена Димитрова, треньор по кънки на лед на деца и младежи с увреден слух

Както обикновено се случва,
при мен всичко е случайно. Преди повече от година, на коледния празник на асоциацията на
родителите на деца с увреден
слух (АРДУС), случайно се срещнах със симпатична дама. МИЛЕНА ДИМИТРОВА. Познавах я
по име, но не лично. Бяхме писали в бюлетина на асоциацията, че е треньор по кънки на лед
на деца и младежи, между които и деца с увреден слух.
Мина време от запознанството ни. Срещнахме се на чашка
кафе. От дума на дума, Милена
ми разказа за себе си, за професията, за обичта й към кънки
спорта. И за дъщеря си, студентка по право в НБУ.
- Квалификацията ми е в
социално-икономическата
сфера.Завършила съм УНСС.
Специалността ми е насочена
към обществени, непечеливши
дейности. Над 20 г. бях мениджър и ръководител проекти в
нестопанска природозащитна
организация.
Така започна разговорът ни.
Събеседничката ми, „добила
смелост” след първите си думи,
се върна години назад. Като дете
се занимавала с фигурно пързаляне. Родена е в центъра на София. До дома им имало пързалка. Майка й, която мечтаела да
стане кънкьорка, я завела там с
надежда дъщеря й да осъществи
детската й мечта… Семейството й
обичало двигателните спортове,
поколения се ориентирали към
спорта. Милена не прави изключение. „Мама е „виновна” да се
влюбя в кънките”. Тя, от своя
страна, искала да предаде тази
любов на дъщеричката си.
-Как се чувстваше, когато за
първи път стъпи на леда?
- Честно казано, не помня.
Години се пързалях и усъвършенствах, състезавала съм се.

Когато приключих със „спортната си кариера”, стоях далеч
от пързалката. Опитах се да
науча дъщеря ми да се пързаля,
но не прояви интерес. Помагах
на децата на приятели и близки. После години не се доближих до пързалката. Но между
другото, понаучих някое и друго детенце...
Попитах я – с тези паузи не е
ли забравила да се пързаля? Отговори категорично, че не се забравя, щом веднъж си се качил на
кънки. Не е мислила, че може да
е треньор, или учител по кънки.
На млади години, в гимназията,
се занимала с дейности за деца
с увреждания. Има и приятели,
специализирали се в тази област.
- Детето ми се роди с проблеми. Възвърнах връзките си в
тази сфера. Специализирах рехабилитация за деца със слухови проблеми, защото впоследствие дъщеря ми загуби слуха
си. Насочиха ме да използвам
най-модерните способи за интеграция на хората с уврежда-

ния и започнах самостоятелно
да се справям с проблемите на
детето си. Не исках да се чувства като човек с недостатък,
а като човек без проблеми.
В XII-и клас дъщеря й нямала свободно време да отиде с
майка си до планината, на ски
(завършила е ски училище), на
кънки пързалката, да кара велосипед.
- А спортове й помагат. Родена е много мъничка. Голяма
борба за живот беше, това се
предаде във всекидневието й.
В гимназията нямаше време за
странични занимания – учеше
много, упорито се готви за
матура…
В един обикновен ден Милена й казала – „да отидем на
ледената пързалка, до нас е”.
Искала да покара, а и да покаже
на дъщеря си кънки спорт Там
срещнала своя близка – Ирена
Каймакчиева, треньор по фигурно пързаляне, която й казала, че
работи с деца с увреждания. И…
започнали заедно да ги тренират.

Милена прочела методиката за
работа с хората с ментални, социални и емоционални проблеми. Двете треньорки намерили
начин да учат децата с увреждания да се пързалят безпроблемно на кънки… Първата година
имали деца с двигателни, ментални, умствени увреждания и
аутистични проблеми. Изисквал
се продължителен процес на
адаптация, независимо дали се
пързалят на ролкови или на кънки на лед. За да свикнат с обстановката, с правилата, с преподавателите…, с цялата ситуация, за
което е нужно време. Включили
се и деца с увреден слух, някои
продължават и днес с треньорката си Милена Димитрова.
Милена защитава магистратура по „Адаптирана физическа
активност и спорт” (АФАС). Придобитите знания я направили
по-сигурна. Кънкьорите й не са
участвали в състезания, за този
спорт трябват повече тренировки, а децата ходят на рехабилитация, учат, нямат време за пързалката. Но отсега се готвят за
първата си голяма изява – зимните игри на Спешъл олимпикс
през 2021 г. Кънки спортът помага за развитие на дихателната система, за преодоляване на
проблеми с дишането. Децата се
закаляват, развива се тялото им,
добиват гъвкавост. В началото се
пързалят за удоволствие и рекреация, но някои постигат добри

спортно-технически резултати.
- Към кънки клуб „Елит” съм.
Работя като асистент и с клуб
„Паракидс – спорт за деца с увреждания”. Имаме програма
за насочване на децата към
спортно майсторство. Някои
участват в републикански, европейски и други международни прояви. В клуба по фигурно
пързаляне имаме група за деца
и младежи със специални потребности. Клубът подкрепя
тази дейност. Не ползваме финансираща програма, но това
е идеална възможност децата
да се включат наравно с всички в заниманията. В Зимния
дворец в Студентски град ги
провеждаме. В определени часове ходим и на пързалките на
стадион „Славия”, на „Ариана”.
Водим и индивидуални занимания за равновесие, координация
в пространството, умения да
се справят с предизвикателства. Тренировките ни са целогодишно.
Милена Димитрова е член на
голямото семейство на АРДУС.
Споделила опита си с други родители, защото години е била асистент на дъщеря си, помагала й е
да се адаптира, да се интегрира.
- Да си треньор по кънки е
смислено занимание, а и ми харесва да уча децата, да им покажа, че могат да се справят
- казва Милена, - но трябва да
са упорити и да не се притесняват да излязат на леда. Те
могат, бързо схващат, усвояват. Особено децата с увреден
слух – по-малко се страхуват,
нямат интелектуални бариери, умеят. Но се притесняват
да покажат повече. Трябва да
се упражняват и да са последователни. И да не са съвършени,
показват, че могат да бъдат
кънкьори.
Мария Михайлова
Снимки - личен архив

Снежен фестивал за млади глухи
Наш спортист - № 1
на Кюстендил за 2019 г. спортисти в Неселванг, Германия

В юбилейното, 20-о издание на
класацията за спортистите на годината в Кюстендил, което се състоя на
19 декември, в клуб „Шампиони” на
спортния комплекс „Осогово”, Николай Христов, спортист с увреден
слух, беше обявен за спортист с увреждания номер 1 за годината.
Николай има две пети места на
европейското първенство по карате
за глухи - 5 място, категория 75 кг.
кумите за мъже и 5 място, категория опен кумите за мъже; 3 място
на държавното първенство в София,
за мъже; 3 място на международния турнир „Никон-опен” в София,
за мъже и 3 място в международния
турнир „Купа Контакт” в Букурещ, Румъния, за мъже.
На Николай беше връчена специална награда. Негов треньор е Борислав Иванов, председател и главен
треньор на КК „Дарис” и селекционер на националния отбор на България по олимпийско карате.
Публикацията подготви Петра
Ганчева по данни от онлайн страницата на в. „Струма”

От 23 до 25 януари т. г. в немския
град Неселванг се състоя международен фестивал за глухи младежи
(Snowfes�val) със състезания в шест
дисциплини: биатлон, сноуборд, ски
алпийски слалом, кърлинг, ски бягане и снежен волейбол.
Откриването на фестивала беше
на 23 януари. Тридневният снежен
фестивал в Неселванг тази година
беше изпълнен с много забавления,
тъй като част от състезанията в дневния ред като снежен волейбол и сноуборд например, бяха предвидени
за петъчната вечер и се проведоха
под прожектори. Снежният волейбол е сравнително нова, но набираща популярност дисциплина, аналогична на плажния волейбол.
Организатори
на
фестивала
са Спортното сдружение на глухи младежи (Deutsche Gehörlosen
Sportjugend), под патронажа на двукратната олимпийска шампионка по
фигурно пързаляне Катарина Вит и
нейната фондация. „Много съм доволна, че аз лично и моята фондация
можем да подкрепим това важно
спортно събитие за младежите с
увреден слух. Пожелавам ви много
забавление и успехи!” Катарина Вит,
двукратната олимпийска шампионка
по време на откриването.

Освен спортните състезания, по
време на фестивала се проведе и
така наречената социална програма,
която включваше ски уроци за деца,
уъркшопове и др.
Съботният ден бе последният ден
на фестивала, в който победителите
бяха наградени на специално тържество.
Публикацията подготви Петра
Ганчева от фейсбук страницата
на фестивала
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Любов като във филм
Наближаващият месец на любовта е добър повод, да ви запознаем с живота на едно семейство
– Рой и Пеги Шерлинг, които 40 години вече споделят щастието да
бъдат заедно.
Рой е потомствен фермер, а
Пеги – градско момиче от Омаха,
един от големите градове в Небраска. Двамата са с увреден слух
и се срещат за първи път в училището за глухи деца в Небраска. Рой
бил вече ученик в училището, когато Пеги пристига и двамата тогава
са на 5 години.
Още от първата си среща Пеги и
Рой не се харесват. „Бяхме като кучето и котката” с усмивка си спомнят и двамата. Постоянно били в
конфликт и се предизвиквали един
друг, мразели се взаимно.
„Аз я смятах за прекомерно горда и нахална” разказва Рой, а Пеги
допълва: „За мен той беше фермерско момче с лошо възпитание”.
По-късно обаче съдбата решава друго. Пеги била единственото
дете в семейството, а родителите,
също с увреден слух, били постоянно заети с работата и на малката
Пеги, често се е налагало да гостува на баба си и дядо си, които живеели в близката ферма. Те били
добри с нея, грижели се отлично,
но били чуващи и комуникацията
помежду им била с писане на бележки. Често се чувствала самотна
и спасението й били книгите, които
дядо й купувал за нея. Те били за
нея като приятелите, които й липсвали. Понякога си представяла,
как непознат, красив младеж, идва
от Париж с цветя и шоколадови
бонбони при нея...
Една година, за Хелоуин, баща-

та на Пеги й направил много оригинален костюм, който имитирал
един от часовниците на дядо й.
Според Рой, костюмът на Пеги (стенен часовник с врата), ръчно изработен от хартия и картон, действително бил много оригинален,
но той не устоял на изкушението
и откъснал парче от него. Това
довело до разпадането на целия
костюм. Веднъж пък Пеги, без да
иска, разбила носа на Рой, в опит
да предпази учебниците на чина
си, които Рой често разпилявал по
пода на класната стая. Тази случка
предизвикала намесата на представител на училищното ръководство. В разговора си с тях той пророчески подхвърлил накрая: „Един
ден двамата ще създадете семейство”. Пеги със смях си спомня, как
подскочила и възмутено казала, че
това никога няма да се случи.
Времето минавало и те пораснали. В гимназията на Пеги й се
наложило да преживее един от
най-тежките дни в живота си. Баща
й се разболял от рак и много скоро
след това починал. Тя получила съболезнования от съучениците си,

но Рой бил първият, който й предложил помощ и подкрепа.
Успехът на Пеги рязко се влошил, тя изпаднала в депресия и
не се интересувала от нищо. Рой,
решил да й помогне с уроците и се
опитвал да повдигне духа и желанието да продължи напред, въпреки загубата. Помагал й с уроците,
извеждал я на разходки сред природата. Постепенно Пеги започнала да се възстановява, повишила
успеха си, отново започнала да
гледа по-позитивно на живота.
По време на абитуриентския
бал и двамата осъзнали, че вече
са не само добри приятели, но и
нещо повече. Приятелство, което
преминало в романтична любов
и… разбира се – сватба.
След сватбата наемат фермерска къща и започват живота си
самостоятелно, изграждайки го с
много любов и разбирателство,
вече четиридесет години.
Едно красиво и щастливо продължение. Да им пожелаем още
дълги години щастлив семеен живот!
Мария Димитрова

ЗДРАВЕ

Колкото по-закръглена е талията,
толкова по-голям е рискът от деменция
В научен доклад, публикуван в
списанието „The Obesity Society” установява, че обиколката на талията
е по-точен показател за нивото на
коремната мазнина (около органите)
от индекса на телесната маса (ИТМ)
при възрастните хора.
Изследването е първото широкомащабно такова, което се фокусира
върху връзката между обиколката на
талията с честотата на деменцията
при по-възрастните хора.
Любопитното е, че изследователите са използвали за сравнение на относителният риск от
деменция, свързан с обиколката
на талията и индекса на телесна
маса, прилагайки опита на националната програма за здравно
осигуряване в Южна Корея. В тази
страна програмата е задължителна
за социално здравно осигуряване.
В нея участват около 98 процента
от корейците, които преминават
стандартизирани здравни прегле-

ди на всеки две години. А изследванията се прилагат за получаване
на премии за здравно осигуряване,
като заместител на променлива за
нивото на доходите. Медицинският преглед включва изчисляването
на индекса за телесната маса, като
измерено тегло в килограми, разделено на измерената височина в
метри на квадрат.

Тъй като телесната маса при възрастните хора може да бъде повлияна от съпътстващи медицински
състояния и скрити изходни заболявания, изследователите използвали
за изчисляването на опасност от деменция след коригиране и с индекс,
наречен Charlson Comorbidity Index,
с който се определят резултатите.
Проучването показало, че хора с
обиколка на талията по-голяма или
равна на 90 см. за мъжете и 85 за
жените имат значително повишен
риск от деменция след коригиране
за други фактори като кръвно налягане, холестерол, чернодробна функция и различни фактори на начина
на живот.
Проучването не дава информация защо се получава това, но показва вредата от натрупването на мастна тъкан около органите за развитие
на деменция.
Тъй че, следете обиколката на талията си, за да бъдете здрави.

РИБЕНО МАСЛО – ВСЕКИ ДЕН

10 причини да го приемаме,
за да бъдем здрави и силни
Едни от най-ценните мастни киселини, които са важни за нашето
здраве, са така наречените Омега- 3
мастни киселини. Тялото ни обаче не
може да ги произвежда. И за това
трябва да ги приемаме чрез храната
или чрез хранителни добавки, в които се съдържа рибено масло.
Рибата е най-добрият източник на
Омега 3 – мастни киселини. Затова е
препоръчително поне веднъж или два
пъти в седмицата в менюто ни да се съдържа риба. Най-полезни са херинга,
сьомга, риба тон, сардини и пъстърва.
Но и всякаква друга риба може да даде
на организма ни необходимите жизнени съставки за доброто ни здраве.
Защо е полезно рибеното масло?
1. Вероятността от сърдечно- съдов проблем е значително намален.
2. Увеличава се гъвкавостта и скоростта на мислене.
3. Имунната система е по-силна.
Тялото по-ефективно се бори с бактериите и вирусите, които атакуват.
4. Повишава издръжливостта.
Няма да се чувствате уморени през

целия ден.
5. Костите ви са по-здрави, ще забравите за остеропорозата, фрактурите на костите, болки в ставите.
6. Кожата ви ще бъде сияйна и
красива.
7. Излишните килограми ще изчезнат.
8. Вашето тяло ще се справи подобре със стреса. Нивата на серотонин се повишават така, че рибеното
масло се препоръчва за деца и възрастни хора.
9. Намалява очното налягане.
10. Организмът е наситен с витамини и хранителни вещества.

Подготви Галина Генчева, по материали от интернет
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В Радомир прогониха злите сили

Като член на фейсбук групата
„Кукери” знаех, че на 18 януари
в близкия Радомир ще се състои
ежегодният общински празник
„Тайнството на Сурва” и планирах
от седмици как да стане отиването до града, предвид липсата на
подходящ обществен транспорт
дотам. Успях с малко чар, магия
и настойчивост да замина и да се
върна благополучно, преизпълнена с впечатления от видяното…
Кукерските празници в България открай време са типично
наши, български празненства и се
провеждат от 5 януари (12 кукерски фестивал в Благоевград) та
чак до… 12 април, когато в благоевградското село Елешница се
провежда традиционният великденски кукерски фестивал.
За „Тайнството на Сурва” знаех
само, че се организира и провежда от общината в града и че е без
конкурсен характер. Това, което
не знаех, беше, че тази година е
дванадесетото му поредно издание, което включваше цяла едноседмична програма. В рамките на
общинския празник имаше изложение на традиционни зимни ястия, на което само успях да метна
по едно оченце и се засилих право
към площад „Свобода” в центъра на Радомир, за да не изпусна
най-интересните гледки. Точно там
пък разбрах, че на кулинарното изложение кметът на града Пламен
Алексиев изтеглил монетата от питата с късмети и заявил, че това е
късметът на целия град – значи общината ще има достатъчно средства за инфраструктурата и всичко
необходимо, за да се продължи
благоустрояването…
Макар и да съм напълно лишена
от слух, музиката, тъпаните и звънците бяха толкова оглушителни, че
въздухът буквално вибрираше и
отекваше в гърдите ми. Бях смаяна
от толкова много млади хора и дечица, които дефилираха усмихнати, въпреки хапещия студ и сивото
небе над главите ни. Застанала до
група чужденци, на които превеждаше красиво младо момиче с кехлибарени коси и омайващи зелени
очи, наблюдавах с възхита преминаващите групи – а те, както после
разбрах от същото това момиче,
били общо дванадесет, от Радомирско, Благоевградско и Земенско. Пак тя ми каза, че на празника
има пристигнали специално зрители от Испания, Германия, Великобритания и Канада.
Малко по-късно разговарях с
една от организаторките, на която
така и не научих името, която ми

разказа, че преди да премине дефилето на участващите кукерски
групи е имало запалване на ритуални огньове из града и околните села
(представих си гледката и безкрайно съжалявах, че съм я изпуснала!),
придружени със звън на камбани…
Видяното на площада просто
няма как да се опише с думи – то
трябва да се види на живо! Имаше страхотни танци с поп, мечка,
мечкари, а младоженци изпълниха цял сватбен ритуал, като накрая
гръмна и истинско черешово топче! Много силно впечатление ми
направиха малчуганчетата в кукерските носии, които, както научих
после, били от детската градина
„Радомирче”…
А накрая всички участвали групи получиха парични награди и
грамоти за участие от домакините
и организаторите, които пожелаха
все така да се съхраняват традициите, а сурвакарите да отидат с
добри пожелания и да си тръгнат
с това, което най-много обичат и
което може да им се случи – с радост в очите.

СУДОКУ

КРЪСТОСЛОВИЦА

„Нека бъдем живи и здрави и да
постигнем всички цели, които сме
си поставили”, казаха още те.
Петра Ганчева

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. 20/2019 г.

Водоравно: 1. Град в Лаос, близо до Виентян. 3. Повест от Иван Вазов. 5. Лирикоепично
стихотворение с повествователен характер, с фантастично, историческо, или героично съдържание.
7. Горната част на капител (арх). 8. Френски историк (1849-1928). 9. Събитие, момент, от който се
започва летоброене. 11. Роман от Ж. Амаду. 12. Английски полярен изследовател (1868-1912). 13.
Река в Централна Европа, приток на р. Дунав. 14. Музикално сценично произведение. 15. Охранен
и як кон. 16. Тревисто декоративно растение с красиви тъмночервени цветове. 18. Отвор, през
който се влиза и излиза (мн. ч). 19. Мярка за повърхнина. 20. Остра епидемична заразна болест. 22.
Семейство жилещи ципокрили насекоми. 23. Балканска столица. 25. Стремително нападение срещу
противник. 26. Модел руски вертолети. 27. Пиеса от Н. Атанасов. 28. Поема от Пенчо Славейков. 31.
Кварцов генератор. 32. Машина за влачене на вълна, памук и др. 33. Екскурзианти. 35. Опитен
летец-изтребител. 36. Клас паразитни плоски червеи. 37. Бозайник от сем. кухороги. 38. Румънски
живописец и график (1831-1891). 39. Древна арменска столица. 40. Южен плод. 41. Литературен
псевдоним на В. И. Ленин. 42. Средновековно българско селище, днешен Видин. 43. Светъл ореол
около небесно светило. 45. Южнославянско народно хоро. 46. Музикална нота.
Отвесно: 1. Словашки поет (1793-1852) - „Дъщерята на Славия”. 2. Държава в Югозападна Азия. 3.
Сигнал, даван чрез биене на камбани при пожар или друго бедствие. 4. Бог на подземното царство
в гръцката митология. 5. Кълбовиден въздухоплавателен апарат. 6. Римска богиня на зората. 8.
Изпитание на предмет, апарат и др. относно здравина, годност, манипулации и т. н. 9. Геодезически
инструмент за издигане и спускане на перпендикуляри (мн. ч.). 10. Герой на Димитър Талев от
разказа „Братя”. 12. Карта за игра с кръстовидни черни знаци като лист на детелина. 14. Сутринни
и вечерни изпарения при хубаво време. 15. Специалист по архитектура. 16. Циркова площадка. 17.
Бройно число. 18. Вид превозно средство (мн. ч.). 21. Човекоподобна маймуна. 23. Марка наши
телефони. 24. Мек и ковък метал. 26. Мащабно умален чертеж на земна повърхност с условни
знаци (мн. ч.). 28. Френски поет (1639-1699) - „Федра”. 29. Река в Башкирия и Татария, приток на
р. Кама. 30. Град в Швейцария. 32. Балканска парична единица. 34. Немски писател (1898-1970) „Триумфалната арка”. 35. Град в Турция. 37. Град в Северозападна Гърция. 39. Село в Самоковска
община. 41. Кумири. 42. Червенокафява течност с остра задушлива миризма. 44. Дълго дърво,
което се слага отпред на конска кола за два коня.
Съставила: Василка Кирова

