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ЗАРАДИ РЪСТА НА ЗАРАЗЕНИТЕ С КОРОНАВИРУС У НАС

Ново удължаване на
извънредната епидемична
обстановка

С решение на Министерския
съвет от 24 юни извънредната
епидемична обстановка у нас
се удължава до 15 юли, заради
последните данни за разпространението на COVID-19. Това стана
и вследствие на задълбочен анализ на седмична и двуседмична
основа за развитието на болестта, който показва, че за последните 4 седмици има значително
завишаване на отчетените бройки на хората, които са носители
или болни от коронавирус.
Здравният министър Кирил
Ананиев съобщи, че нови тежки мерки няма да се налагат,

но ще се засили контрола по
спазване на досега наложените.
Припомняме, че заради ръста
на заразените с коронавирус у
нас, маските отново стават
задължителни във всички закрити пространства, включително в съда, магазини, молове,
нощни заведения.
Мероприятията на закрито ще бъдат организирани при
заемане на максимум 50% от
капацитета на съответната
зала. Посетителите ще трябва задължително да носят маски, каза
здравният министър.

Искам да ви чуя,
искам да ме чуете
Международен проект „За
гражданите и техните организации”, с участието на фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП
и фондация 42 с финансовата
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
финансовия механизъм на ЕИП
„Аз имам увреден слух – не
зная какво ми казвате, не чувам
клаксона на колите, песента на
птиците, не разбирам обясненията на лекаря, не знам как се
смее дете, какъв звук има въздишката от облекчение, какво е
дъждът да барабани по покривите. Пропастта на тишината ме
дели от вас. Единственият начин
да се срещнем е аз да започна да
градя мост от едната страна на
пропастта, а вие от другата и да
се съберем по средата.”
Това не е изповед на човека
„Х”. Тези думи могат да ги кажат
120 000 българи – деца и възрастни. За тях тишината не е убежището, което динамичният човек търси в усамотението на природата. За тях тишината е страх,
вакуум, преграда, препятствие,
нежелана. Познавам само един
човек с такъв проблем. Поздравява ме винаги с огромна усмивка, сякаш да компенсира липсата
на добра артикулация. Благодарение на упоритост и късмета
да живее в малък град, където
всички се познават, пропастта
е преодоляна и той е „вписан”
в общността. Работи в клуба на
хората с увреждания и се чувства
полезен. Но не така е с по-голямата част от общността на „тихите хора”, както ги наричаме.

Дияна Балова, заместник-директор на Национален учебен
център към БЧК – Лозен, също
като мен не е познавала глухи
хора. Сблъсква се пряко с този
здравословен проблем при работата си по два проекта за търсене на заетост на безработни.
Между безработните имало и
такива с увреден слух. Заинтригувана била от това как се справят хората с такъв дефицит, как
общуват, как възприемат света.
Отговорите потърсила в Специалното училище за ученици с
увреден слух „Проф. д-р Дечо
Денев” в София – най-голямото
в страната за деца с такъв проблем: „Аз самата никога не се бях
сблъсквала с такива хора. Никога
не съм имала познати или някой
от семейството ми да е бил със
загуба на слуха.” От директорката Севдалина Джонгарска научила много неща за трудностите
им не само в комуникацията, но
и като цяло за справяне с живота.

Оказало се, и за нейна изненада, че не загубата на зрение,
а загубата на слух се смята за
най-тежкия сензорен здравословен проблем според Световната здравна организация. Чрез
зрението възприемаме едва
10% от общата информация,
която е необходима за нормалното протичане на живота,
твърдят от БЧК. Представете си
тогава как тези десет процента
могат да компенсират липсата
на слухово възприятие. Приблизителният брой хора с увреден
слух в България днес е близо 120
хил., като около 90% от тях са неактивни или трайно безработни.
30 хиляди от тях общуват чрез
жестов език.
На стр. 6-7 четете публикацията на Петя Генова, свързана с целите и реализацията
на международния проект „За
гражданите и техните организации”

В търговските обекти на закрито ще трябва да се спазва и
1.5 метра дистанция.
При провеждане на футболни мачове на сектор ще се
допускат до 1 000 души. При
останалите спортни мероприятия на открито ще се запълва
до 50% от капацитета.
Главният санитарен инспектор на републиката доц- Ангел
Кунчев добави, че: „До тук ние
говорихме за ДИСЦИПЛИНА,
ДИСТАНЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
Сега добавяме иизискването за
по- строг КОНТРОЛ за спазване
на тези правила!

Актуални новини за
COVID-19 у нас и по света

В България

Рязко увеличение със 74, до
140 на новите случаи на коронавируса в България през последното денонощие сочат данните
на националния информационен
портал. Изглежда обаче, че темпът на дифузното разпространение на заразата се забавя, може
би заради по-топлото време.
Голяма част от новите случаи се
дължат на клъстера на коронавируса, открит в предприятието
в Смолян – 60. В същото време
през изминалото денонощие в
България са направени рекордните 4524 PCR теста. С изключение на клъстера в Смолян,
най-много нови случаи има в
София и областта – 24. За сравнение, отчетените за миналия понеделник новозаразени в столицата и околните населени места
бяха 42.
Новите случаи на коронавирусната инфекция в Пазарджик
са 9, в Шумен са 8, във Варна са 6,
в Бургас са 5, в Кърджали и Кюстендил по 4, в Сливен и Плевен

по 3, в Разград и Хасково по 2, в
Благоевград, Враца и Търговище
по 1.
Общият брой на заразените от
началото на епидемията в България вече е 4831. От тях активните
случаи към момента са 2026, от
които 434 се намират в болници,
а 31 са настанени в интензивни
отделения. Излекуваните за последното денонощие са 74. Така
общия им брой достигна 2582.
За съжаление има 4 нови
смъртни случая, с което починалите от началото на епидемията
стават 223.
Продължава на стр. 2

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ

НАШИЯТ СЪЮЗЕН ЖИВОТ
„Вятърът на промяната” дойде с топлината и свежестта на
началото на лятото. Кошмарът
на изолацията си отиде.
А ние – ние излязохме навън, за да бъдем отново заедно. Там където най-много
искахме да бъдем с приятели
и колеги. Защото такъв ни е създал животът – да бъдем сплотена общност.
Някои отидоха сред природата, други в своя клуб решиха,

че е време да го обновят и ремонтират. Трети направиха първите празници...
А някои продължиха родолюбивото дело, което въпреки
всякакви ограничения вършеха
и до сега – в името и за доброто
на глухите хора!
Четете на стр. 4-5 за нашия обновен съюзен живот
след времето на принудителната изолация.
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Актуални новини
за COVID-19 у нас и по света

От стр. 1

ните случаи са общо 463, след
като в страната само преди
две седмици имаше само 8 активно болни, но едва 65 са в
болница и само един е сложен
на респиратор.
В Северна Македония потвърдените случаи са 6209,
от които 2427 оздравели.
Тествани са 868 души, т. е.
заразяемостта е доста висока – 15,20%.
В Албания потвърдените случаи са 2466, от които
1438 оздравели. Направени
са обаче само 371 теста.

В Европа

Великобритания се намира вече преди Испания в негативната класация по разпространение на заразата,
ако броим и PCR тестовете,
и тези за антитела. Болните на Острова са между 311
965 и 313 467. Смъртните
случаи са между 43 575 и 43
659 съответно по данните
на двата източника, като за
29 юни според Worldometers
са починали 25 души т. е.
третата най-висока смъртност като абсолютен брой
хора след САЩ и Бразилия и
11 по-малко на дневна база.
Worldometers няма статистика на оздравели, на
„Джонс Хопкинс” е за 1364 оздравели.
Испания твърдо е по-назад
от Русия по разпространение
на заразата в Европа, Според
Worldometers, потвърдените
в Испания случаи са вече 296
050. Смъртните случаи са 28
346, като има 3 за 24 часа.
От все още активните случаи (70 746, т. е. 186 по-малко отпреди 24 часа), 99% са в
леко състояние, а вече твърдо под 1000 са в болница – 617
– число, което не се променя
от 4 седмици.
В Италия статистиката е еднозначна и по двата
източника – 240 436 случая,
от които 189 196 оздравели
т.е. 305 нови за денонощие и
34 744 починали – второто
най-високото ниво в Европа и четвърто в света след
САЩ, Бразилия и Великобритания. От все още активните случаи – 16 496, 99% са
с леки симптоми, а в тежко състояние са 96 души – 2

По света

по-малко за 24 часа.
Във Франция болните са
164 260 според Worldometers,
след като до 3 юни бяха 189
220, и 201 522 според „Джонс
Хопкинс”. Worldometers посочва 75 649 за оздравели т.
е. няма нови за последното
денонощие, а американският университет – 76 124, т.
е. 350 за денонощие. Смъртните случаи вече са 29 813
според Worldometers и 29 816
според „Джонс Хопкинс”.
За Германия двата статистически източника отново са с различни данни – 195
042 според „Джонс Хопкинс”и
195 392 според Worldometers.
Оздравелите са 178 100 според Worldometers т. е. 400
нови за три денонощия и 177
770 според „Джонс Хопкинс”
т. е. 113 оздравели за 72 часа.
Има увеличение на активните случаи – 8251 т. е. увеличение със 116 случая за денонощие срещу 187 141 приключили според Worldometers.
От активните случаи 96% са
с леки симптоми, 332 души са

в болница с 32 по-малко за денонощие.
В Турция потвърдените
случаи са 198 613, от които
171 809 са оздравели т. е.
1214 нови, а 5115 са починали. Направени са 51 014 теста, т. е. заразяемостта е
2,69%. Смъртните са 18, 3
повече.
Румъния остава на второ
място на Балканите по брой
случаи – 26 582, от които
вече 18 912 оздравели т. е.
98 нови за денонощие и 1634
починали.
В Сърбия има 14 288 случая, от които 12 581 оздравели т. е. 117 за денонощие и
274 смъртни.
В Гърция потвърдените
случаи станаха 3390, от
които 1374 оздравели и 191
смъртни.
В Хърватия случаите са
2725 общо, от които 2155 оздравели и 107 починали т.е.
34 нови случая за денонощие,
33 по-малко на дневна база,
без смъртен и 3 нови оздравели за три денонощия. Актив-

Потвърдените случаи на
коронавирус в световен мащаб са вече между 10 275 392
и 10 408 433 според американския университет „Джонс
Хопкинс” и Worldometers – съответно долната и горната
граница. От тях оздравелите
са между 5 215 584 и 5 664 407
души, а смъртните случаи –
между 504 851 и 508 078 души.
Според „Джонс Хопкинс”,
в САЩ потвърдените случаи са 2 588 020, а според
Worldometers – 2 681 811.
Смъртните са 126 131 според
американския университет и
128 783 според Worldometers.
За оздравели се считат 1 117
177 според Worldometers т. е.
над 23 700 нови, но само 705
203 според „Джонс Хопкинс”.
Смъртните случаи са 346 т.
е. 61 повече от 28 юни.
В Китай са открити 19
нови случая за 30 юни според
Worldometers, т. е. 7 повече на дневна база. Общо потвърдените са 83 531, като
активните случаи са 428 т.

е. 10 повече за денонощие и
има 7 в тежко състояние. Оздравелите са 78 469, смъртните случаи са 4634.
В Русия потвърдените
случаи са 641 156 според
Worldometers, от които 403
430 оздравели т. е. 4343
нови за денонощие и 9166
смъртни. Но според „Джонс
Хопкинс” потвърдено болните в Русия са 640 246, с 910
по-малко от Worldometers и
6704 за деня. Оздравелите
са 402 778, а смъртните са
9152.
В Бразилия според „Джонс
Хопкинс” са открити 1 368 195
случая, а според Worldometers
– 1 370 488. Според „Джонс
Хопкинс”
са
оздравели
757 811; според Worldometers
– 757 462. „Джонс Хопкинс”
отчита 58 314 смъртни случая, а Worldometers – 58 385.
Южна Корея регистрира
43 случая на новозаразени с
коронавирус за 30 юни, 1 повече на дневна база. С това
общият брой на заразените
нарасна до 12 800, 282 души
са починали. Оздравели са
вече 11 537.
В Иран потвърдените случаи на COVID-19 са 225 205,
от които 186 180 оздравели
и 10 670 починали. 3037 души
са в болница.
Индия твърдо е на четвърто място в света по разпространение на заразата
според Worldometers – 567
233 потвърдени случая, от
тях 335 272 оздравели и 16
904 смъртни случая.

Ново проучване за COVID-19

Учени от Великобритания и Полша публикуваха изследване, в което се казва, че коронавирусът
COVID-19, когато попадне в сладки води, може да
оцелее до 25 дни. Освен това, според учените, за
заразяване с COVID-19 в сладка вода е необходима
концентрация от 100 вирусни частици на 100 милилитра вода.
След избухването на коронавируса в Китай въздушните капчици вода (аерозоли) бяха идентифицирани като основен път за предаване, въпреки че
има вероятност да съществуват други пътища за
предаване.
„Ние количествено оценихме оцеляването на вируса COVID-19 във вода и риска от заразяване с вода
в 39 страни. Установихме, че вирусът може да остане
стабилен във вода до 25 дни, а относителният риск от
заразяване на канализацията в определена страна зависи от околната среда.
„Замърсените с фекалии реки, водни пътища и
водни системи в страни с висока инфекция могат
да осигурят инфекциозни дози над 100 вирусни
частици в 100 ml вода. Обсъждат се последиците за

личието на РНК не означава, че вирусът е жив. Така,
че можете да плувате безопасно. А пиенето на вода
с неизвестен произход не се препоръчваше и преди
коронавируса,” коментира още той.

сладководни системи, крайбрежната морска среда
и възраждането на вируса”, пишат още изследователите.
Но Александър Лукашев, директор на Института
по медицинска паразитология, тропически и трансмисивни заболявания, твърди, че няма особена
причина за безпокойство: „Тази статия не изследва
стабилността на инфекциозния (жив) вирус, а само
наличието на генетичния материал на вируса. НаСтраницата подготви Петра Ганчева
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Бизнес, правителство и синдикати със
споразумение за икономическо развитие

На среща в Министерския съвет, проведена на 17 юни, представители на бизнеса, правителството и синдикатите
сключиха важни споразумения.
Резултатите от разговорите бяха представени от
председателя на КРИБ Кирил
Домусчиев, председателя на
АИКБ Васил Велев, вицепремиера Марияна Николова, министрите на енергетиката и
на икономиката Теменужка
Петкова и Емил Караниколов
и президента на КНСБ Пламен
Димитров.
„Изработени са решения по
пакет от антикризисни мерки”, каза вицепремиерът Марияна Николова.
Като „историческо” Домусчиев определи тристранното споразумение. „Стигнахме до извода, че трябва да бъдем модерни
работодатели и синдикати, да
има един добър социален диалог, разбрахме се да заровим
томахавките.в България”, заяви
Домусчиев. Той обясни, че всички мерки, за които са се разбрали участниците в тристранното

социално партньорство, ще бъдат изпълнявани през следващите 6-8 месеца. Те ще се реализират като законодателни
промени, както и като реформи.
„Това тристранно споразумение
има сериозно значение за преодоляване на кризата, която породи коронавирусът”, напомни
още той. Социалният министър
Деница Сачева заяви, че една
от най-важните точки в разгово-

рите е споразумението за минималната работна заплата. „Това,
което беше направено като
компромис от работодателите, беше, че първите три дни
болнични ще продължават да
се плащат от тях. Синдикатите
пък се съгласиха да не се връща доходът на най-бедните семейства”, поясни още Сачева.
„На този етап нямаме решение
за отпускане на допълнителен

платен отпуск за майките на
малки деца. Не се предвижда
това да бъде прието, тъй като
средствата се пренасочват към
по-належащи сектори. Разходите за подобна мярка биха
били най-малко 350 млн. лв.
Отделили сме почти 1 млрд. лв.,
с които да подкрепим работодателите. Относно работещите
родители в отпуск, ние им дадохме възможност за еднократ-

Срокът на решенията
на ТЕЛК е удължен
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на помощ. Днес се прие и да се
удължи мярката за кредитите.
За децата в предучилищна възраст от МОН направиха така, че
да се осигурят допълнителни занимания за лятото. Вижданията
на правителството в момента са,
че родителите могат да се подкрепят с други мерки”, допълни
Сачева.
Публикацията подготви
Йорданка Димитрова

Нови цени на тока
Във връзка с определяне от Комисията за енергийно и водно регулиране на нови цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.,
„ЧЕЗ Разпределение България” АД ще извърши извънредно отчитане на електромерите на клиентите.
Информация за графика на извънредното отчитане
може да се получи в центровете за обслужване на
клиенти на ЧЕЗ.

социалните услуги.” Сачева припомни, че Законът за
социалните услуги е приет на 7 март 2019 г. с консенсус от Народното събрание: „7 години се дискутира
този закон, с него се дава възможност за по-добро
планиране и качество на социалните услуги.”
Срокът на валидност на всички ТЕЛК-решения е
удължен до 30.09.2020 г. По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще
бъде намален рискът от заразяване с COVID-19. За
целта гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят
необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински
специалисти и лаборатории.
В тази връзка министър Ананиев припомни, че с
последните нормативни промени в областта на медицинската експертиза ТЕЛК комисиите могат да
вземат решение само по документи, без да е наложително явяването за преглед на място. Изключенията са малко и за тях съществуват ясни правила.
ОТ 1 ЮЛИ

Влиза в сила
законът за социалните услуги
Законът за социалните услуги ще влезе в сила от
1 юли, обяви по време на парламентарния контрол
министърът на труда и социалната политика Деница
Сачева и допълни, че ще бъдат разработени и подзаконовите нормативни документи, като поясни, че:
„Говорим за 36 000 души, които в момента ползват
социални услуги и отговорността, която Министерството на труда и социалната политика носи, е, те да
не останат в ситуация на правен вакуум и да организираме за тях необходимото високо качество на

Вдигат пенсиите
250 лева ще е минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли. Увеличението е с 13,9 на сто, спрямо
сегашният ѝ размер, съобщава Националният осигурителен институт (НОИ).
Всички останали пенсии, отпуснати до края на
миналата година, се актуализират по швейцарското
правило със 6,7 на сто, също от началото на следващия месец.
Таванът на пенсиите се запазва на 1200 лева,
средната ще достигне 412 лева. Минималната лична пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто с трайно увреждане е в размер
на 115 на сто от минималната пенсия за стаж.
Минималните размери на инвалидните пенсии
при трудова злополука и професионално заболяване също са процент от минималната за стаж и
възраст. За тях съответно определеният минимум
е 312,50 лева, за хората с най тежки увреждания и
287,50 лева за тези с 71 до 90 процента увреждане.
Най ниският размер и след осъвременяването остава социалната пенсия за старост. От първи юли тя
е 141,63 лева.
Добавката за чужда помощ, която е 75 на сто от
социалната ще бъде съответно 106, 22 лева.
Новите по-високи размери на пенсиите ще се изплатят с редовното плащане през юли. НОИ няма да
изпраща разпореждания.
Документът може да се получи на място в териториалните поделения чрез пощите с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване, съобразно заявеното от хората.

Поради физическата невъзможност всички
електромери да бъдат отчетени в един и същ ден,
месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.
За гарантиране на максимална коректност при
фактуриране на консумираната електроенергия
клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си към 30 юни 2020
г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на Дружеството. Клиентите, които желаят да се възползват
от тази възможност, следва да отчетат показанията на електромера си на 30 юни 2020 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли
2020 г. през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg (секция
„Електронни услуги”) или www.cez.bg (секция
„Е-услуги”) в меню „Деклариране на показания”,
на имейл klienti@cez-rp.bg, или в центровете за
обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Клиентите трябва да посочат данните от електромера по всички
тарифи, клиентски номер, абонатен номер, трите
имена на титуляра и адреса на обекта, за който
се декларират показания. Подадените данни от
самоотчета през този период се считат за отчетено потребление към 30.06.2020 г., включително.
Фактурите през месец юли ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два
отчетни периода – по старите и по новите цени.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
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В Шумен
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В РО-Плевен

Лятно училище за деца на членовете на СГБ

Браво, рибари!

Поради обявените противоепидемични мерки в страната и
фактът, че училищата и детските
градини бяха затворени, ръководството на РО на глухите в Шумен реши да помогне на децата
на членовете на РО да наваксат с
пропуснатия материал.
Лятното училище има за цел да
помогне на глухите деца да усвоят
материала, който не са разбрали в
онлайн обучението, тъй като в масовите училища преподавателите
не владеят жестовия език и съответно няма как да предоставят информацията на глухи деца.
Това наше импровизирано лятно училище се посещава от 6 деца,
като две от тях са глухи, както и
техните родители, а другите 4 са
чуващи деца на глухи родители. Идеята е децата да се научат на правилно изразяване, правилно
съставяне на изречения и разбиране на задачи със условия.
Децата са на различна възраст и затова са разделени в две групи: подготовка за 1 клас и отработване на материала за 1 клас; подготовка за 5 клас.
Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

Членовете на клуба по риболов в Плевен подготвиха карта за видовете риба в
България
Тази година пандемията ни затвори изведнъж и неочаквано вкъщи задълго. Затвори
ни клубовете. Съюзният ни живот изведнъж
спря в най-хубавите моменти за подготовка
на националните ни събития, с които толкова
сме свикнали, че без тях не можем.
Никой не беше предвидил, че ще е толкова дълго, та да не можем да се виждаме
дори в клуба. А и още – да не можем да се
видим по националните срещи и събития на
съюза.
Но всички ние от Плевен, както и всички
други членове на СГБ, приехме справедливо
решението на председателя на СГБ Николай
Нинов и на УС та СГБ за отлагане на времето
за тяхното провеждане – за да сме здрави и
живи!
Само, че, „душата на рибаря” не знае покой – въпреки, че знаеха за отлагането, членовете на риболовния клуб в Плевен направиха карта на видовете риби за улов в страната и я отпечатаха като календар. На нея са
показани не само всички видове риба, но и
пернатият дивеч. Е, може и да не са съвсем
всички, но по-голяма част от тях са познати.
А в първите дни, в които стана разрешено да се ходи на открити водоеми за риба,
плевенчани бяха първите. Избраха едно от
най-красивите места. Защото беше божествено за тях времето, прекарано край водоема с въдица в ръка.
Гледайки тихата вода и малките преливащи се вълнички в трепетно очакване дали ще „клъвне”, сред прекрасната природа и кристално чистия въздух, се забравят всички тревоги. А все още
младата и свежа растителност радва погледа и вдъхва спокойствие… Няма по голяма наслада и
удоволствие след дните, прекарани в изолация пред компютъра и телефона! Общуването на
живо измести състезателния дух –важното беше, че отново дружинката се събра сред природата.
Винаги е приятно да си сред приятели! А Ивайло, Светлин, Емил и Теодор, които са най-запалените рибари, на раздяла си пожелаха да могат да се организират и да се виждат по-често.
Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите в Плевен

В Стара Загора

Неизменна грижа за всеки един наш член
През месеците април
и май, поради
въведеното
извънредно
положение в
страната заради пандемията с коронавируса клубовете
бяха
затворени.
Но точно през
тези месеци
на голяма част
от нашите членове изтичаше
петгодишният
срок на индивидуалните оценки на потребностите по чл. 20, ал.1 от Закона за хора с увреждания (или така
наречените социални оценки) за получаване на финансова подкрепа на лица с намалена работоспособност над 71%.
Хората се изплашиха и притесниха, че ще загубят правата си, оставайки си в къщи и няма да
могат да си подадат документите своевременно. Ръководството на РО-Стара Загора, в лицето на
председателя Антония Хубенова и координатора, взе решение да помогне на членовете при попълване на съответните документи – заявление-декларация и формуляр за самооценка на лице
с увреждане, за да бъдат подадени навреме. Така специално за тях, в определени дни клубът
отваряше врати, тъй като традиционно в старозагорската организация членовете никога не са
лишавани от постоянна грижа и помощ за добър живот.
На всички, чийто срок на документите изтичаше, бяха подготвени нови заявления и формуляри за изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите им. А в определените дни хората
идваха в клуба, за да ги подпишат. Разбира се, това ставаше при строго спазване на мерките за
сигурност – дистанция на метър и половина пред клуба, влизане по един човек вътре задължително с маска, и задължителна дезинфекция с осигурени от РО дезинфектанти, както на хората,
така и на помещенията.
По предварителна уговорка, която координаторът на РО на глухите осъществи с дирекция
„Социално подпомагане” в Стара Загора, документите на нашите членове бяха занесени и предадени навреме.
А хората останаха доволни от оказаното им съдействие. Не се редяха на опашки, оставайки
си в къщи и по този начин запазиха здравето си.
Отново доказахме, че в нашата богата и разнообразна съюзна дейност на първо място стои
осигуряването на всеобхватна защита и социална закрила на интересите на глухите хора и грижа
за задоволяване на техните потребности.
Ръководството на нашата старозагорска организация ще продължи и занапред, при всякакви
очаквани или неочаквани ситуации, да оказва съдействие на всеки наш член, който има нужда от
подкрепа и сигурност.
Мария Каварджикова, координатор на РО в Стара Загора

Риболовни мераци по време на пандемия
На 6 и 7 юни 2020 г. ръководството на риболовния
клуб „Зелената щука” към
РО на глухите – Стара Загора, организираха състезание
по любителски риболов на
дъно на язовир „Жребчево”
до с. Паничерево. В него
взеха участие 8 състезатели
– членове на РО.
Правилата на състезанието бяха по регламент,
установен от Българския риболовен съюз – със съдии,
номерирани
риболовни
места, жребий, и подаръци,
осигурени от бюджета на РО
на глухите в Стара Загора.
Състезанието започна точно в 15.30 ч. на 6 юни, като преди това бяха изтеглени чрез жребий
риболовните места, които бяха разделени на два отбора – А и Б. То приключи в 19.30 ч. На другия
ден двата отбора си размениха местата и състезанието започна от 8.00 ч., като според предварително обявената програма, завърши в 12.00 ч.
След като приключиха състезанията и мерене на улова, се премина към пресмятане на наказателните точки от двата дни. Обявено беше и класирането: 1 място: Боян Щерев, с награда рибарска въдица;
2 място: Димитър Добрев, с награда живарник; 3 място: Никола Нанев, с награда макара за
въдица.
Всички други участници останаха с удоволствието от хубавите дни сред уникалната природа
на язовир „Жребчево”.
Антония Хубенова, председател на РО- Стара Загора

Честит юбилей, Рая!

Първото по-голямо мероприятие в нашата организация след 13 март, когато беше обявено
извънредното положение заради пандемията, беше в един красив ден.
Събра ни с радост и за щастие нашата Рая Василева – техноложката на предприятието „Тих
труд – Плевен” ЕООД.
Честит рожден ден, Рая! Бъди жива и здрава!
С твоето трудолюбие и сръчни ръце, с добрата организация на производството в цеха ти
завладя сърцата ни! Затова и твоят рожден ден се превърна в празник за всички.
Благодарим ти че си с нас! Още веднъж, от цялото си сърце, ти пожелаваме дълъг и щастлив
живот, изпълнен с обич и щастие с много успехи лични и в работата! Наслаждавай се на постигнатото и не спирай да реализираш мечтите си!
И нека в живота ти да има много незабравими щастливи дни!
Димитрина Каракирова, координатор на РО на глухите в Плевен

В Пловдив

Водни вълнения в деня на детето
Най-хубавото на детството е, че винаги има някой, който да те подкани в приключения. Често
пъти приключенията са основа за стабилни детски съпоставки и изводи. Детето открива в тях
собствените си предели, измерва страха си и/или го преодолява. Трупа опит. За едно дете е жизненоважно да открива света около себе си и да се стреми да се намери в този свят. Какво по-хубаво, ако в тази сложна работа се намеси и вещата ръка на възрастните, които не са там, за да казват: „Недей така. Това е опасно! Не е за теб!”, а поощряват и изграждат смелост, воля и характери.
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В РО-Дупница

Пред завършване на ремонта

Водени от тези цели бяха и организаторите на дългия приключенски ден в деня на детето в Пловдив.
Ръководствата на народната библиотека „Иван Вазов”,
асоциацията за социална, здравна и правна помощ,
сдружението „Клуб за планинско-приложни спортове
АГАРТА” и книжарница „Мечо Пух” се обединиха около идеята, че детските таланти, познания и умения
са отговорност на възрастните и затова организираха
богата програма, провокираща детската креативност,
творчество, любопитство и смелост. Децата имаха
възможност да нарисуват своите любими герои, да
се качат на каяк заедно с инструктор и да опитат сами
да гребат, както и да научат за важното присъствие на
прилепите в екосистемата и защо е необходимо да ги
пазим от изчезване.
Специално внимание получиха и децата с увреден
слух, за които беше предвидено да има двама жестови преводача по време на каякинга. Организаторът на
водното приключение беше стария приятел на организацията ни – Васил Попов, председател на Асоциацията за социална, здравна и правна помощ, който щедро
пое инициативата глухи деца да се докоснат за пръв
път до каяк и водните спортове. Лично той беше инструкторът! В началото се направи кратък инструктаж
за безопасност, но и при спускането на всяко едно дете
с каяк на вода се правеше индивидуален инструктаж
от преводача на брега Тилка Кайрякова, като показваше как се държи веслото и как се работи с него, позиция на ръцете, натиск и загребване с веслото. Правеха
се няколкоминутни сухи тренировки, а после във водата отново се коригираха стойката, натискът и посоката.
Във водата децата при нужда се обръщаха към втория
преводач Анна Ройдева, която в едноместен каяк се
движеше паралелно с двуместния.
Нашите деца се оказаха смели и всяко опита само
да гребе и се справиха повече от чудесно. Давид,
Меги, Марио, Ангел, Хемис, Синди, Снежа, Доби и
Пепи събраха очите на инструкторите и за пореден път доказаха, че глухотата не е пречка за развитие на уменията. Самите деца останаха изключително доволни и все питаха кога пак ще има
каяк. А майките им заразпитваха как и къде децата могат да се запишат на уроци по каяк и колко
струва. Ето така се създават можещи млади хора, които поощрени от родители и специалисти, са
готови да влагат в знания и умения и да се развиват физически и интелектуално.
Макар събитието да беше до 15 часа, на финала имаше още желаещи, които искаха да се качат. За тях остана утешението, че в скоро време ще е възможно да имаме нови срещи с каяка и
приятелите ни.

Денят мина без инциденти, спокойно, весело и ползотворно. Нищо, че времето заплашваше
да провали мероприятието – то все пак се усмихна с ярко и изгарящо слънце и успокои развълнуваната вода на гребния канал. Сякаш самата вода предусещаше, че днес денят ще е паметен
и невероятен. Изпълнени с доволство, децата и родителите поседнаха на едно питие в близкото
заведение до Гребна база, а прожекцията за прилепите и дискусията след нея останаха да бъдат
осъществени на по-късен етап, със специално внимание за глухата аудитория. Нали и там познаваме най-важните хора и те са ни лични приятели – Крум Сираков и приятели!
Ето така премина денят на детето за нашите деца в Пловдив. Радваме се, че и деца, и родители, са отворени към приключения и добре разбират, че опитвайки от всичко, децата изграждат
представа за себе си и възможностите си, набелязват цели и ги постигат. И, най-важното – опознават страховете си и ги преодоляват! В същото време осъзнават сложността на живота и неговата крехкост. Научават се не само да искат да опитват това и онова, но и да знаят, че всеки опит
носи и отговорност. А какво по-хубаво от едно смело, знаещо и отговорно дете? Утре то ще се
превърне в смел, знаещ и отговорен възрастен.
Тилка Кайрякова

След близо 14 години в клуба на районната организация на глухи в Дупница
бе направен сериозен ремонт – поставяне на дограма и нови врати и пребоядисване. До момента все още тече ремонтирането на помещенията. А се извършва
сега, защото в условията на извънредна
епидемична обстановка напливът на членовете е по-малък и може да се работи
спокойно по обновяването на помещенията.
Времето си каза тежката дума – ако
при последния ремонт не само ръководството, но и част от членовете вложиха
доброволно своя труд и умения, то сега,
със застаряването на членската маса,
това не можа да се случи. Разчитахме на
вещи майстори, които вложиха сърце и
душа, когато разбраха, че работят в клуб
на хора с увреден слух.
За 12 юли – рождения ден на СГБ –
клубът, изцяло подновен, остава в очакване на своите хора, на които вече им е
домъчняло съвсем за него и за взаимните срещи и приятелски раздумки с часове. За съжаление, поради удължаването
на епидемичната обстановка до 15 юли
включително, срещите на членовете в
клуба до тази дата ще са възпрепятствани. Но нищо не пречи да се виждат на
открито, както и сами да си организират
разходки из града и околностите по повод празника на организацията ни.
Горица Милчева, координатор на
РО на глухите в Дупница

Пътешественици
В новата ни рубрика „Пътешественици” представяме разкази и снимки на членове от районните организации на глухите от страната, които в условията на коронавирус са се възползвали
от възможността да правят разходки на открито и са посетили едни от най-красивите кътчета
на родината. В този брой вижте снимките и разказите на група приятели от районната организация на глухите в Бургас.

До „Орела” край Айтос

Чудесният и слънчев 14 юни предизвика бургаските ни приятели да се разходят до град Айтос.
Там една от известните забележителности е статуята „Орела” – един от символите на града. Изкачването до него отнема 5-10 минути и като стигнахме, не можехме да се наситим на прекрасната гледка към Айтос и околността. От „Орела” лесно се стига до „Трите братя”. А на половин час
от скалите е и прочутата статуя „Козела”.
Според легендата, Аетос („орел”) е бил ученик и последовател на Орфей и именно той създава
град Айтос още по тракийско време. Градът е бил разрушаван цели четири пъти и се е местил на
ново място. Каменни стени го ограждали, а на площада се издигала златната статуя на Аетос с
лирата на Орфей. Подземни ходове свързвали града с храма на възвишението „Хисаря”, които
били отлично скривалище за жителите на Аетос по време на вражеските нашествия. През вековете градът е бил познат и с други имена: Аетос, Ейдос, Аквилия. През Възраждането е известен
като Орлово или Орловец.
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На входа на града, по пътя от Бургас е монументът „Трима братя”, посветен на закрилниците на
Айтос, които вечер бдят над хората, а през деня се превръщат в скали. В местността „Казаните”, в
лесопарка „Славеева река”, има и подобна природна забележителност, включена в защитените
зони на България – скалният феномен „Трима братя”, които представляват три огромни скали.
Сред някои от най-интересните забележителности в Айтос е църквата „Св. Димитър Солунски” в централната част на града, издигната на мястото на разрушения през 1828 г. храм „Свети
великомъченик Димитрий”. В нея има красиви икони, живопис и дърворезби. Другата забележителност, която непременно трябва да се види, е етнографският комплекс „Генгер” на входа на
парка „Славеева река”. В него можете да видите на живо някои от старите български занаяти, да
се опитате да изваете собствено гърне или чинийка от глина, да пробвате дърворезба или просто
да си закупите сувенир за спомен. Комплексът има хотелска част, кафене и механа. Името на
комплекса произлиза от „генгер” – уникално растение, вид трън, наричано още „айтоски клин”
или „бодливо сграбиче”, което расте само в района около Айтос, единственото естествено находище в света. А паркът „Славеева река” е любимо място за жителите и гостите на града. Там има
детски кът; а може да се пробвате и в скалното катерене; зоопаркът също е интересен. Язовирът
е приятно място за разходка и риболов. През лятото, на откритата сцена в парка, се провежда
тридневният фолклорен фестивал „Славееви нощи”.
Крепостта „Аетос” е другата забележителност, която си струва да се види – намира се на 2 км
северозападно от града, на височината „Хисаря”. От нея са запазени останките от три кули. Била
е важна част от отбраната на българските земи при набезите от татари, авари и кръстоносци. И,
разбира се, непременно трябва да се снимате за спомен до статуята на орела! Гледката към града
от нея е направо изумителна, а по залез слънце могат да се направят страхотни снимки!
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ператор Йоан I Цимиски, превземат и ограбват града и той остава под византийско владичество
през ХІ и ХІІ век.
След възобновяването на българската държава с въстанието на болярите Асен
и Петър срещу византийското потисничество, Преслав отново е българска крепост.
Дворците му били построени върху високо плато – има все още запазени внушителни останки от
дворцов комплекс, с голям дворец и западен дворец; тронна зала с три отделения; а на висока
тераса, в близост до дворците, била разположена „Златната църква”, издигната при царуването
на Симеон І. До нея са разположени храм-паметникът „Св. св. Кирил и Методий”, построен по
повод 1000 г. от смъртта на св. Методий и цар Симеон и сградата на археологическата база към
Българската академия на науките. Днес всичко това може да се види в Националния историко-археологически резерват Велики Преслав. В комплекса могат да се разгледат шедьоврите на
древните майстори – рисувана керамика, накити, оръжия; а в Археологическия музей са изложени накитите от Преславското златно съкровище; керамичният иконостас от дворцовия манастир;
копието на монументалната икона на св. Теодор и други ценни изделия, множество старинни
надписи, уникална колекция от оловни печати и др. Показани са и стотици артефакти, свидетелстващи за ежедневието и стопанството на старите преславски жители.
„Мадарският конник” е една от най-известните и емблематични български забележителности.
Уникалният скален релеф, изсечен в мадарските скали, е свързван с ранното средновековие и
българският кан Тервел.
Екопътеката около „Мадарския конник” е много приятна за разходка, която започва от шосето
и се изкачва до платото, стига до Мадарската крепост и завършва надолу по каменните стълби в
скалите. В края й се намира Даул Таш – голям камък от езическо светилище, свързвано с бог Тангра.
Мадарската крепост е строена през IV в. По-късно, когато влиза в пределите на Първата българска държава, крепостта се използва заедно с другите крепости по околните плата за защита
на столицата Плиска.
Малко над Мадара, между конника и селото, се намират останките от древна римска вила,
съществувала в периода от 1-ви до 4-ти век. Останките й са внушителни и по мащабите си личи,
че вилата е принадлежала на заможен човек.
За видяното от нас по време на обиколката ни може да съдите по снимките, които си направихме за спомен, но те не могат да предадат всичко преживяно и невероятното преживяване,
което изпитахме, гордостта, от това, че сме българи – трябва да се видят и почувстват на живо!
Разказ на Петра Ганчева,
направен по снимките от албума на Евдалина Тодорова,
публикувани във фейсбук

Докосване до великата история на България
На 21 юни Ненчо Грънчаров, Евдалина Тодорова, Дида Василева, Мина
и Румен Карагьозови, Живко Кръстев
и Красимира Стефанова – всичките
от РО на глухите в Бургас, начело
с председателя, посетиха Велики
Преслав и „Мадарския конник” – две
от големите наши исторически светини.
На 20 км. от Шумен, до река Голяма
Камчия, се намира град Велики Преслав. Той е само на 30 км от столицата
на Първата българска държава – Плиска. Основан преди повече от 1100 години като град-крепост по време на
управлението на княз Борис Първи,
след Преславския църковно-народен
събор (893 г.) е провъзгласен за столица на българската държава и става
център на духовен и книжовен живот.
През 971 г. византийците, начело с им-

ПИСМА ДО РЕДАКЦИЯТА

НЯКОЛКО АКТУАЛНИ ТЕМИ ЗА РАЗМИСЪЛ

Някак свикнахме с всичко,
свързано с коронавируса – с маските, с реда по опашките, с личната хигиена, която е най-важна
за предпазване от заразата.
Пандемия или епидемия – ама
живият човек трябва да оцелява
в нейните условия, нали? Така,
че трябва да влезем в релсите
на живота и да продължаваме
да нормализираме всички онези
неща отпреди епидемията. Разсъждавайки по много въпроси,
свързани с близо 30-годишната
ми практика в Съюза на глухите в
България, задавам в настоящето
си писмо няколко теми за размисъл, които, сигурна съм, че всички колеги ще потвърдят. Ето ги:
1. Защо държавата се сети за
жестовите преводи по телевизията, когато дойде извънредно
положение, когато видяхме, че
и в другите държави превеждат
на жестов език. С малката, всъщност огромна разлика, че те имат
утвърден по закон жестов език, а
ние – НЕ ! Трябваше ли да дойде

това извънредно положение, за
да се разбере, че в страната ни
има граждани с увреден слух, че
и те са хора, които имат нужда от
такава жизнено важна информация, свързана с коронавируса и
не само с него?!?
2. Защо на хората с увреждания над 90% се заплаща от
държавата за придружител, на
незрящите – също, а на хората с
увреден слух същата тази държава не може да им плаща за преводачи и тълковници?!? И едните, и другите са нейни граждани,
които имат нужда от тази помощ! Не всички глухи имат близки, които да им помагат с жестов
превод, да ги придружават по
институциите и да им тълкуват
не само това, което им е необходимо, но и за епидемичната
обстановка и още много други
важни неща. Незрящите ползват
отстъпки в „Български пощи”;
хората с двигателни увреждания
имат вече на много места достъп
чрез специално пригодени за тях

асансьори и други подобни съоръжения; а за глухите хора няма
нито пари за преводачи, нито
пък жестовият език е официален
език…
3. Единственото, което хората с увреден слух ползват като
един вид привилегия, в сравнение с другите групи, са слуховите апарати и то само за такива,
които имат остатъчен слух. Но,
за да имат добър слухов апарат,
те трябва да си доплатят и то не
лев-два – а с хиляди левове отгоре… Публична тайна е, че тези,
които предоставят слухови апарати, основно лекарите-специалисти, които са и дистрибутори,
получават комисионни. Е ли възможно тези комисионни да компенсират доплащането? Считам,
че именно тук трябва да е водещата роля на правителството,
на държавата. Да не говорим,че
въпреки даденото направление,
тези хора си плащат за аудиограмата и протокола…
Написах всичко това, защо-

то се надявам според възможностите си да се направи нещо
от страна на ръководството на
СГБ, като организация, защитаваща правата на хората с увреден слух. Съюзът се ползва със
заслужен авторите и би могъл да
постигне положителни резултати
по повдигнатите от мен проблеми на глухите хора.
По време на извънредното
положение клубът в районната
организация беше затворен. Но
хората с увреден слух продължават да имат нужда от подкрепа
и помощ. Никоя друга организация, поне аз не съм чула и разбрала за такава, не върши тази
огромна социална, морална и
материална подкрепа, оказвана
чрез координаторите и ръководствата на РО.
В момента тече период, в
който се подменят лични документи, подават се нови молби
за финансова подкрепа и още
много други неща, където нашите членове се нуждаят от помощ.

Хората често боледуват, нуждаят
се от придружители, които да им
превеждат казаното – от лекари
или при посещението на други различни институции. Тогава
защо все още не е регламентирано по законов път отпускането
на средства за преводачи и тълковници? Знаем много добре, че
съществува неграмотност сред
членовете и не всичко написано
се чете и разбира от тях. Много
често ни се налага вместо тях ние
да пишем и попълваме най-различни формуляри и документи,
защото служителите в институциите не са длъжни да правят
това. И от години правим това
безвъзмездно. Бих искала и този
вид дейност да се регламентира като помощ, която отнема не
само нерви и време, но и много
труд. И би следвало да се заплаща, подобно на услугата „жестов
превод”.
Мариана Станчева,
координатор на РО на
глухите н Горна Оряховица
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Искам да ви чуя, искам да ме чуете
цинска помощ.
Вайбър групата включва и родители на деца с увреждания. В
момента те се вълнуват от онлайн
обучението,
кандидатстването
след седми и след дванадесети
клас. Притеснени са от ориентирането и сроковете.

Продължава от стр. 1

Валиден, но изолиран
Огромният информационен поток, който преминава около нас
и ни е необходим за нормалното
функциониране, при загуба на слуха става реално недостъпен или
изключително затруднен. Жестовият език не е сто процента еквивалент на говоримия език. Той е
доста по-опростен и не може да
интерпретира абстрактни думи
и изречения. Представете си, когато става въпрос за нормативни
документи, когато става въпрос за
лекарски указания, дори лекарят
да знае жестов език, когато става
въпрос за връзка с институции –
може ли всичко да бъде предадено в пълнота. Това ограничава възможностите за общуване, за намиране на „твоето си място” в света,
за реализация във важните житейски сфери като ученето, работата,
задълженията като част от общността. Това не прави тези хора инвалиди („инвалид” буквално означава „невалиден”). Глухите хора са
също толкова валидни, колкото и
тези със здрав слух. Те са тук, сега,
действителни са и вероятно са с
по-развити други сетива, с по-голяма чувствителност, с „по-мъдра”
оценъчна система. Редно е да приемаме глухотата като дефицит и
проблем на социалната изолация.
И като всеки проблем, тя може да
има решение.
Такова решение се търси чрез
проекта „Помощ, подкрепа и реализация”, подготвен и спечелен
през миналата година от Диана
и нейните колеги от Национален учебен център към БЧК – Лозен. Той подкрепя хора с частична
или пълна загуба на слуха да се
впишат в обществото.
Комуникация от нов тип
По проекта е създадена специална вайбър линия, на която хората
с увреден слух могат да разговарят
с двамата консултанти. „Контактуват чрез видео телефонни разговори. Те виждат какво артикулира отсреща човекът и си пишат в същото
време. Много е важна ясната артикулация, защото те четат по устните.” Осигурени са още жестов преводач – тълковник и юрист. Това са
хората, с чиято помощ трябва да се
преодолее социалната изолация. А
тя е ужасна, особено когато става
въпрос за институции, здравни заведения. Кръгът на подкрепа е широк – социално-административна
помощ, правни услуги, юридически консултации.
„Линията върши много добра
работа, особено сега, по време на
пандемията. Двамата консултанти
приемат проблемите на потърсилите помощ, срещат се с тях, разбират къде, как трябва да бъдат
насочени. Жестовият преводач ги
придружава до различни институции, ТЕЛК комисии, банки. Трудно е, много сериозна е бариерата
между глухите и чуващите хора.
Те дори не могат да разберат диагнозата си, когато отидат на лекар,
не могат да разберат какво трябва
да пият и как да им протече лечението. Сериозни са и перипетиите
по отношение на законите, затова
юридическите услуги са от голяма
полза” – разказва Диана Балова.
Оказва се, че поради неразби-

рането на законите и неправилната им интерпретация, много от глухите хора имат правни проблеми,
проблеми с „Топлофикация”, често
са мамени, дори от близки. Една
от класическите ситуации, в която
попадат, е кражба на собственост,
защото се доверяват на близки, не
разбират всичко и подписват документи на доверие.
Във вайбър групата се публикуват и всички основни нормативни
документи, касаещи членовете
й, обяснени по подходящ начин.
Връзката с консултантите се прави
чрез имейл – podkrepa.ppr@abv.
bg. След това те свързват с нуждаещия се по най-достъпния и подходящ начин.
На кого помага
вайбър линията
Съгласно спецификите и ограниченията, които произтичат от това
увреждане, в проекта са включени две категории лица. В първата
група влизат младежи със слухови
увреждания, завършили училище
през последните 3 години и лица
до 29 години (също и техните семейства). Те имат професионална
подготовка или се нуждаят от допълнителни знания и умения, за да
започнат работа. Нямат обаче професионален стаж и опит, срещат
затруднения при комуникацията,
търсенето и попълването на документите при кандидатстване за работа. Често не знаят къде и как да
търсят информация за свободни
работни места, както и за начините
на кандидатстване. Непознаването
на особеностите на хора с увреден
слух, както и на трудностите, които те срещат при изразяването си,
водят до негативна нагласа на повечето работодатели и честото отхвърляне на кандидатите, дори когато позицията е подходяща за тях.
Втората група са хора над 29
години, които имат епизодичен
трудов опит или никакъв. Те често
са отхвърляни или лъгани от работодатели, от тях са се възползвали
по отношение на заплащането и
условията на труд. Всичко това е
довело до нежеланието да търсят
работа, до апатията. Ограниченият
достъп до информация, невъзможността да се следят промените в
законите, непознаването и непълното разбиране на функциите на
институциите е довело до допълнително обезсърчаване и самоизолация. Всичко това засяга и техните
семейства, и като цяло общият им
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статус в обществото в социален и
материален аспект значително се
занижава.
Тишина по време на криза
Диана Балова разказва за новите предизвикателства по време на
кризата с коронавируса. „Хората от
„тихата общност” са доста сплотени и си контактуват. Всеки, който
имаше някакво притеснение, се
обаждаше. Например много от
тях се обаждаха във връзка с разни фалшиви новини. Основните
новини имат жестов преводач, но
всичко останало, което излиза по
социалните мрежи, е много трудно
да бъде „пресято” – кое е истина и
кое не е. За това понякога при тях
паниката е доста голяма.”
От 13.03.2020 год. основните новинарски емисии включиха жестов
превод в ефира си, но хората със
слухови увреждания нямат възможността да задават въпроси към отговорните институции, да общуват
с лекари, медицински специалисти,
социални, обществени служби и с
органите на МВР. Всичко това води
до дезинформация и поддаване на
фалшиви новини.
„Благодарение на консултантите, жестовия преводач и юриста
по проекта успяхме да запазим
психичното здраве на хората, с
които работим, и да не се стига до
паника” – удовлетворена е Диана
Балова.
Целевата група за работа и помощ от 50 човека отдавна е набрана. Но Диана е категорична, че ще
бъде оказана помощ на всеки, който се обърне за подкрепа. От онлайн общуването чрез вайбър линия и електронна поща се възползват всички нуждаещи се хора със
слухови увреждания, като дневният брой запитвания за съдействие
е над 100. Консултантите предоставят помощ на всички, които са се
обърнали за помощ.
А сега, по време на епидемията, те са се обаждали денонощно
– и на двамата консултанти, и на
жестовия преводач – уплашени,
че имат някакъв симптом и трябва
да се свържат с личния лекар. Личните лекари пък почти във всички
случаи не владеят жестовия език.
Още повече, че при препоръчаното общуване с лекарите по телефона те не могат да обяснят какъв
е проблемът. Екипът по проекта е
връзката между двете страни – за
консултации, за успокоение и ако
някой има реално нужда от меди-
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Да се учиш да говориш,
без да имаш спомен за звука
Проектът се осъществява през
Средно специално училище за
деца с увреден слух „Дечо Денев”
в София. Хората с увреден слух са
свикнали и се доверяват много на
работещите в училището. Голяма
част от тях са го завършили. Това е
начинът Диана и нейните колеги да
достигнат до тях, защото те трудно
се доверяват. Когато често си лъган, си доста предпазлив да допуснеш някого до себе си. „Дори на
мен през първите месеци не ми се
доверяваха. Сега мога да кажа, че
близо шест месеца преди края на
проекта имат доверие и на мен” –
доволна е Диана Балова.
Голяма част от възпитаниците
на училището и въобще от глухите
хора са загубили слуха си като бебета, най-често вследствие на антибиотици и получена алергична
реакция. В училището те се учат да
говорят, без някога да са чували. И
е много трудно рехабилитаторите,
които работят там, да успеят да им
помогнат.
„Да нямаш спомен за звука. Не
знам дали можете да си го представите. И аз не мога. Ако никога
не си чувал звук, как да го възпроизведеш?!? – вълнува се Диана. В
това училище работят само хора с
призвание. Хората, с които аз контактувам, са изключителни – отдадени, нямат почивка и работно
време.”
Трудът като достойнство
Безработицата е основен проблем за хората с увреден слух.
Проектът има за цел и това – да
търси работа на тези хора. С помощта на жестовия преводач се правят регистрации в бюрата по труда,
попълват се документи за помощи.
Реално проблеми като на всички
останали хора, само че в усложнена среда. Но с адекватна помощ
може да се помогне на хората,
които не чуват, да намерят социална интеграция, да не се „загубят”,
да намерят място в обществото и
да могат да се реализират. Защото
те губят мотивация, когато са излъгани, когато не им се дава шанс.
Това води до тежка социална изолация, до материална зависимост
от държавата, ниски доходи, слаба
самооценка.
Питам я има ли стигма. „Много голяма – категорична е тя. Има
работодатели, които приемат този
дефицит като „заразно” заболяване, а глухите като хора, които
не са нормални, защото махат с
ръце. Много има да се работи в
тази посока – дори само за това,
обществото да ги възприеме като
„нормални” хора. Ясно е, че те
като служители, като работници,
не могат да работят в кол център,
но съобразно техния здравословен
проблем има много неща, които
биха могли да вършат съвсем спокойно и дисциплинирано. Единствено при навлизането в работата
на такива хора трябва да се обърне

повече внимание, за да разберат
възможностите си и задълженията
си, след което – от собствен опит
го казвам – те са много съвестни и
дисциплинирани.”
В учебния център на БЧК в Лозен са наели такъв човек. Като заместник-директор Диана Балова
има пряк поглед върху работата
му. Тя е категорична: „Изключително съвестен човек, всеотдаен,
изпълнителен. Сработи се с колектива много добре. Вече се отпусна,
„разговаря” с тях нормално, те го
разбират. Вече почти не може да
се разбере, че той има слухово увреждане. Съвсем нормална част от
нашия екип е.”
Когато има разбиране и нормално отношение, всичко е възможно, защото полагането на
труд има две страни – освен да
работиш достойно и добре, някой
трябва да ти даде възможност да
го направиш. В учебния център са
дали този шанс, не са се отнасяли
с него различно. Те са насочили
вниманието си върху неговите възможности, а не върху трудностите,
които изпитва. Те са му дали вяра
и живот.
Диана призовава работодателите да се обърнат на същия имейл
– podkrepa.ppr@abv.bg – ако могат
да предложат работа за тези хора,
защото са много ценни работници.
Пропастта може да бъде
преодоляна, ако всеки
измине своите петдесет
процента от разстоянието
Най-често ние не се замисляме
и не можем да влезем в обувките
на тези, които имат някакви сензорни проблеми. Как се живее, без
да можеш да използваш всичките
си сетива? Да искаш да чуеш света,
да искаш светът да чуе теб. Дори
чисто метафорично, това е много
сериозно желание. А тук говорим
за буквалното „чуване” на света.
Пропастта може да бъде преодоляна, ако всеки измине своите
петдесет процента от разстоянието. Големият композитор Лудвиг
ван Бетовен го е доказал. Когато
написва великолепната Девета
симфония, част от която е и „Одата на радостта” (избрана за химн
на Европа), той вече е напълно
оглушал. Композиторът не успява
да чуе възторжените овации след
премиерата й на 7 май 1824 година, но знае, че е написал нещо гениално. „Чуващите” чуват произведението не само с ушите си, но със
сърцата си, с цялото си същество и
се покланят на гения, заличил стигмата с таланта си.
Всеки трябва да извърви своите
крачки от разстоянието…
Петя Генова,
кореспондент на НПО
портала за
Северозападен регион

Тази публикация е създадена по
проект „За гражданите и техните организации”, който се изпълнява от фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП и фондация 42 с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия
на финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проекта е подобряване на информираността
на гражданите за ролята на неправителствените организации
в обществото.

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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Първият глух моряк,
обиколил сам света с яхта
Джери Хюз предизвика съдбата и покори света

На 8 май 2013 г. 55-годишният
шотландец Джери Хюз акостира
благополучно в пристанището
на град Трун, Шотландия след
осем месеца околосветско плаване. Така Джери стана първият
глух човек, който успява да направи обиколка на света сам с
яхтата си „Quest III”. Старият моряк от Глазгоу беше посрещнат
от множество от около 300 души
на родната си земя.
„Последните осем месеца
бяха сред най-тежките в живота
ми, но въпреки всички предизвикателства на експедицията, това
беше период, на който истински
се наслаждавах”, споделя Джери
пред Би Би Си. „Плаването винаги е било голямата ми любов и
се превърна в спасение в глухотата.”
Джери Хюз се ражда напълно
глух, а животът му е пример за
това как пред стремящия се към
развитие човек няма пречки. Започва да се учи да плава с яхта,
когато е едва на 2 годинки. И това
го прави първия глух мореплавател, благодарение на подкрепата
на неговите родители. Животът,
амбицията и възпитанието му
стават пример за преодоляване
и на много други, на пръв поглед
невъзможни неща.
През 1995 г. Джери Хюз става

първият глух учител в Шотландия
– от 1880 г. досега! Като бивш
участник в националния отбор
по голф за глухи на Шотландия,
той в момента е изградил своя
школа и е преподавател в училище за глухи деца.
„Лесните неща не си струват
труда да бъдат направени. Къде
е удовлетворението от едно постижение? Именно трудностите, които преодоляваме, ни изпълват с гордост и са истинско
постижение”, казва още Джери
Хюз.
Преди да потегли на околосветското си предизвикателство

- самостоятелното пътешествие
с яхта край петте най-южни носа
на земята - Джери Хюз става
първият глух човек, обиколил
Британските острови с яхта и
първият глух човек, прекосил
сам с яхта Атлантическия океан!
„Надявам се това, че последвах и сбъднах мечтата си, ще
вдъхнови много млади глухи
хора по целия свят да повярват в
себе си. С вяра и труд всичко се
постига. Стига човек да го пожелае! Опитайте и ще се убедите”
– казва Джери Хюз.

Първата глуха и сляпа студентка на Харвард
Вибрациите на ритъма за
глухия диджей: Нико ДиМарко
Той не е единственият глух DJ, но
в момента Нико ДиМарко е може
би най-популярният в света глух диджей. Той е брат-близнак на известния модел и активист Найл ДиМарко, но не би било редно да го познаваме за това, тъй като талантът му
като диджей е изключителен.
Страстен към музиката още от
детството си
Нико е 30-годишен младеж от
италиански произход, член на семейство на глухи от четири поколения, чиято страст към музиката се
ражда в детството му. Той чувства
ритъма, търсейки модела, който ще
му позволи да разпознае песните.
Започва да свири на партита, използвайки компютър МакБук, когато
учи за специалността „Информационни технологии” в университета
„Галаудет” в САЩ. И става толкова
умел в използването на своя МакБук,
че дори семейството му се шегува:
„Сигурен ли си, че не чуваш?”
Сега той работи като ИТ специалист в Министерството на финансите на САЩ и е диджей вечер и през
уикендите, което смята за перфектен
баланс за живота му.
Нико е брат-близнак на Найл.
Това, че е брат на знаменитост, не е
нещо, което го притеснява и дори му
помага да стане по-известен, въпреки че признава, че понякога може да
бъде преодоляно. Една от историите, които Найл разказва е, че когато
били деца, брат му Нико искал да го
научи да танцува, но Найл не проявил интерес. Смешното е, че по-късно Найл печели телевизионния конкурс „Dancing With the Stars” през
2016 година.
Как планира своите DJ сесии?
Процесът на подготовка на Нико
за неговите диджей сесии протича
приблизително така: когато харесва

песен, той идентифицира песента с
помощта на някакво мобилно приложение, като Shazam.
След това просвирва музиката в
апартамента си с мощни суббуфери,
с които малцина слушатели дълго
време биха се примирили, търсейки
музикални модели и техния ритъм.
Понякога той търси в интернет текста на песента, следва ритъма и го
възпроизвежда на езика на знаците,
което вероятно също му помага да го
запомни.
Този процес на запаметяване и
усещане е подкрепен и от мощни
слушалки, с които основно възприема басовите звуци. Защото това е
музиката: ритъм и усещане.
„Ако сте събули обувките си и
чувствате музика, ниските тонове са
в долната част на гърба, а високите
са в горната част на гърба. Когато музиката минава през тялото ви, това
създава много приятно изживяване.”

Хабен Гирма е млада жена с невероятна биография. В момента
тя е авторитетен адвокат, защитник на правата на хората с
увреждания.
Преди да стигне дотук обаче, тя
преодолява невероятни трудности и
благодарение на твърдото си желание, постига завидни успехи. Явно,
всичко може да се случи в този свят,
ако човек го желае силно! Защото
храбрата жена е постигнала всичко
това не само без да има слух, но и
без зрение. Б
Била е бална танцьорка – представяте ли си?
Но започва да пише. И през 2013
година печели конкурс на Белия дом
за литературни есета от хора с увреждания. Лично тогавашният президент Барак Обама й връчва наградата. Днес тя е автор на книги, която
имат сериозно влияние за приобщаване на хората с увреждания чрез
новите технологии. „Нищо в света
вече не е невъзможно!” казва тя.
Хабен Гирма е дете на етиопски
и еритрейски имигранти. Израснала
е в Оукланд, Калифорния. Родена е
глуха и посещава държавно училище, където научава жестомимичен
език, говорен английски и брайлов
език. Тя използва комбинация от
тези средства за комуникация с хората около нея - включително система, която възпроизвежда разговора през клавиатура чрез блутуут с
Брайлов четец в реално време. Така
получава възможност да участва в
разговорите наравно с нейните събеседници.
За мобилността и безпроблемното й придвижване се грижи куче-водач. Така Гирма става първата глуха
незряща студентка, завършила Юридическия факултет в Харвард през
2013 година. Оттогава тя работи като
адвокат, защитник на правата на хората с увреждания, като се фокусира
върху критични случаи и се бори за
увеличаване на достъпа до онлайн
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материали за слепи.
Още когато Гирма постъпила в
колежа, се сблъскала с липсата на
пълноценен достъп до информация
в кафето на учебното заведение. Менюто било закачено на стената, а тя
не можела да го прочете, затова се
хранела с каквото й сервират. Нейните съученици й избирали храната, защото тя нямала тази възможност. По
този повод днес тя се шегува: „Ами
ако на четвърта позиция имаше шоколадова торта, а не са се сетили да
ми предложат?” Затова тя помолила
управителя менюто да й бъде достъпно по електронен път. Но той й отказал, тъй като бил прекалено зает,
за да „реализира дигитализацията”.
И тогава Гирма проявила характера си. Изтъкнала аргумента, че предприятията са длъжни да адаптират
средата си за хора с увреждания и
ако кафенето откаже да направи тази
стъпка, ще се обърне към съда. От
този момент нататък това се превръща в нейна мисия и подход във всяка
идентична ситуация, възникнала за
нея или хора със сходни проблеми.
Така още когато я приемат в Харвард, Гирма вече знае, че
иска да работи като юридически защитник на хората с увреждания. Тя
създава поредица от системи, за да
провокира университета по право да
работи по-добре за нея и за другите студенти в нейното положение –
включително достъп до учебния материал в цифрова форма, за да може
да го получи на Брайлов дисплей. По
време на уроците в клас Гирма разчита на гласов транслитератор, който
прави дискусиита достъпни и за нея.

След университета Гирма започва работа към организация с нестопанска цел за правата на хората с
увреждания в Калифорния. „Една от
основните ми цели е увеличаване на
достъпа на хората с увреждания до
технологии за адаптация в „реалния” свят.” Юристката вече има спечелено дело за създаване на онлайн
библиотека за незрящи.
Гирма разказва своята житейска
история в новата си книга Haben: The
Deаfblind Woman, която провокира
законодателството на Харвард. Със
своята история тя се надява да даде
нова гледна точка и перспектива
за живота на хората с увреждания:
„Надявам се всички да успеят да се
дистанцират от себе си и да видят
хората с увреждания като способни и
кадърни. Ако премахнем бариерите,
може да има огромно и ефективно
включване от гражданите в неравностойно положение!”

