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БЪЛГАРСКИ ПРИНОС В БОРБАТА СРЕЩУ COVID -19

НИЩО ЗА НАС БЕЗ НАС
Нас ни има, ние съществува-

ме, част сме от обществото и е 
редно да се отнасят с уважение 
към нас – защото ние може и 
да не чуваме, но сме абсолютно 
равнопоставени с всички хора в 
страната. 

И всеки от нас има човешко-
то  право да общува на жестов 
език така, както го прокламира 
тази година Световната органи-
зация на глухите (СФГ) по повод 
предстоящата Международна 
седмица на глухите и Световния 
ден на жестовия език.

Международната седмица 
на глухите през септември тази 
година ще бъде от  21-27 сеп-
тември 2020 г. Нейната тема е 

„Сплотени за човешките права 
на глухите хора”.

Международната седмица 
на глухите е инициатива на Све-
товната федерация на глухите и 
за първи път стартира през 1958 
г. в Рим, Италия. Тя се отбелязва 

ежегодно от световната общност 
на глухите през последната сед-
мица на месец септември, тъй 
като първият конгрес на СФГ се 
е провел на 23 септември 1951 г. 

Международната седмица на 

глухите се отбелязва чрез раз-
лични дейности на глухите общ-
ности по целия свят, с участието 
на всички членове на глухите 
организации и общности, кои-
то включват семейства на глухи 
хора, професионални и акреди-
тирани преводачи на жестови 
езици, връстници, приятели, как-
то и различни заинтересовани 
страни като национални прави-
телства, национални и междуна-
родни организации за правата на 
човека, и организации на хора с 
увреждания.

Темата на Международната 
седмица на глухите през 2020 г. 
е „Сплотени за човешките пра-
ва за глухите хора”. Тази година 
апелираме всички заинтересо-

вани страни да се обединят в 
подкрепа на необходимостта 
от осигуряване и насърчаване 
на човешките права на глухите 
хора, като подпишете Хартата на 
СФГ за правото на жестов език за 
всички!

Продължава на стр. 2-3

Уважаеми читатели, 
на страница 3  в днешния 

брой на вестник „Тишина”, пуб-
ликуваме  пълният текст на 

Хартата на СФГ за правото на 
жестов език за всички. 

Отделете специално внима-
ние! Този документ ще ни е мно-
го нужен в бъдещето. 

Подкрепете го със своя под-
пис за съгласие.

МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА ГЛУХИТЕ 21-27 СЕПТЕМВРИ

Тази година международната седмица на глухите е под мотото
„СПЛОТЕНИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ГЛУХИТЕ”

Започна отчетната кампания в 
организациите на Съюза на глухите 

в България
Първи ни известиха за 

важните годишни 
събрания от Бургас

Изключително интензивни, но и ползотворни разговори са съпът-
ствали отчетните събрания на териториалните организации в Бурга-
ския регион. 

А обобщаването на проблемите, както и новите взети решения, 
бяха обсъдени   на събранието на пълномощниците на районната ор-
ганизация в Бургас, което се състоя на 11 септември.

Четете на стр. 4

На  15 септември удари първият звънец за началото на учебната 
година  и в нашите училища в София, Пловдив и Търговище. 

Нищо, ама нищо – дори и Ковид-19, не можа да попречи на вълне-
нията и красотата в този най-хубав ден, в който децата ни тръгват към 
светлите бъднини на просвещението.

Честит първи учебен ден!
Сполука и успех на всяко едно наше дете, което с радост ще се учи 

на книгите, за да получи доброто в живота!
И в столичното училище „Проф. Д-р Дечо Денев” грееха най-кра-

сивите детски усмивки! Като за най-голям празник. 
Вижте ги. Усмихнете се и вие!

Снимка: Добрин Керестелиев

ПЪРВИЯТ ЗВЪНЕЦ

През последните месеци учени и лекари от цял свят с 
всички сили и умения се борят за създаване на лекарство 
срещу коварния вирус. Залогът е голям и всички искат да 
го създадат.

Но през тези месеци за съжаление стана ясно, че хи-
мико-фармацевтичната индустрия не е напреднала мно-
го от гледна точка на лечение на вирусните заболявания.

Група български лекари обаче, начело с кардиолога 
проф. Иво Петров, член на Експертния съвет по кардио-
логия към здравното министерство, създадоха добавка, 
повишаваща неспецифичния имунитет и намаляваща 
възпалението. А оценката за нея е наистина забележи-
телна и в света. По думите на проф. Петров, добавката, 
която първоначално смятали да използват само за лична 
употреба, се оказала наистина ефективна.  За целта на-
правили проучване.

- Не става въпрос за конкретно лекарство, за конкре-
тен причинител, а за комбинация от 19 съставки, които 
повишават неспецифичния имунитет и намаляват въз-
палението. Именно бурното възпаление при COVID-19  е 
един от факторите, който води до неблагоприятни резул-
тати. Балансираната реакция на нашия организъм е това, 
което може да ни помогне – отбелязва кардиологът.

Според проучването, един от механизмите за въз-

действие на активните кислородни видове води до това, 
че вирусът е по-малко вирулентен и по този начин играе 
роля на жива ваксина. При такъв случай вирусът влиза 
в организма, циркулира, но не предизвиква тежки нару-
шения, което позволява на организма да създаде специ-
фичен имунитет.

Добавката е достъпна за хората. Съдържа 19 компо-
нента, включително екстракт от джинджифил, хининово 
дърво, сладък корен, селен, цинк и витамини. Комбина-
ция от нещата, за които се казва, че имат благоприятен 
ефект срещу вируса.

По информация от БТА 

Медикамент, подобен на жива ваксина 
създадоха български лекари

С оповестеното постановление 
в бр. 79 на „Държавен вестник” от 
8 септември т. г. за допълнение на 
Наредбата за медицинската експер-
тиза, приета с Постановление № 120 
на Министерския съвет от 2017 г., 

Министерският съвет постановява:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 

63, ал. 3 „Методика за прилагане на 
отправните точки за оценка на трай-
но намалената работоспособност 
(вида и степента на увреждане) в 
проценти“ се създава нова т. III:

„III. Когато са налице няколко 
увреждания, независимо дали са за 
заболявания от общ характер, или 
за заболявания с причинна връзка, 
за всяко от които в отправните точ-
ки за оценка на трайно намалената 
работоспособност/вид и степен на 
увреждане е посочен отделен про-
цент, оценката на трайно намалена-
та работоспособност/вид и степен на 

увреждане се определя, като се взе-
ма най-високият процент по съответ-
ната отправна точка на най-тежкото 
увреждане. Останалите проценти 
за съпътстващите увреждания не се 
вземат предвид при оценката, но се 
изписват в мотивната част на екс-
пертното решение.”

Постановлението влиза в сила от 
датата на публикуването в „Държа-
вен вестник”.

Това означава, че се връща обра-
тно старото положение – т. е. оценка-
та се вписва на база процентите, оп-
ределени за основното увреждане. 
Проценти за останалите увреждания 
не се полагат.

НОВИНИ ЗА ТЕЛК

МЗ върна отменения от ВАС текст 
за медицинската експертиза
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От стр. 1

ЕЗИЦИТЕ НА 
ЖЕСТОВЕТЕ СА ЗА ВСИЧКИ!

Националните езици на жестове-
те са естествените езици на глухите 
хора и са над 200 в целия свят, които 
се използват за комуникация от над 
70 милиона глухи хора.Чрез използ-
ването на своя роден национален 
жестов език глухите хора споделят 
общата си култура и идентичност. 
Националните езици на жестовете 
са пълноценни езици със същите 
езикови свойства като говоримите 
езици и свързват глухите хора в глу-
хите общности. 

През тазгодишната Международ-
на седмица на глухите основен ак-
цент се поставя върху богатството на 

езиците на жестовете; техният равен
статус с говоримите езици; популя-
ризирането на националните езици 

на жестовете и на общностите на 
глухите и тяхната култура и се набля-
га на многоезичието като средство за 
насърчаване, защита и запазване на 
разнообразието от езици и култури в 
световен мащаб.

В същото време, за съжаление, 
все още съществува дискриминация, 
спрямо голяма част от глухите хора по 
света, които се сблъскват с неадекват-
но отношение, неразбиране и редица 
препятствия, и по този начин са ли-
шени от правото на използването на 
родния им език на жестовете за кому-
никация и от достъп до информация. 

Световната федерация на глухи-
те апелира към всички общности на 
глухите по света: нека да работим 

заедно и да гарантираме, че право-
то на използване на жестовите ези-
ци е право на всички!

ХАРТАТА НА СФГ ЗА ПРАВОТО НА 
ЖЕСТОВ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ е доку-
мент, който очертава ключови прин-
ципи, които подписалите се съглася-
ват да подкрепят. 

Всеки е добре дошъл и насър-
чен да участва в подписването на 
хартата, за да демонстрира подкре-
пата си за правата на глухите хора 
да реализират своите пълни човеш-
ки права чрез използването на на-
ционалните езици на жестовете.

ХАРТАТА НА СФГ ЗА ПРАВОТО НА 
ЖЕСТОВ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ 

ПУБЛИКУВАМЕ  НА  СТР. 3

Преди три години под мо-
тото на Световната органи-
зация на глухите „ПЪЛНОЦЕН-
НО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ЖЕСТОВ 
ЕЗИК”в столицата за първи 
път у нас се състояха събития, 
на които организациите на 
глухите хора призоваха за пъл-
ноценно включване и достоен 
живот чрез български жестов 
език. Причината е, че все още в 
България българският жестов 
език и досега продължава да 
бъде подценяван.

Тогава, на 23 септември 2017-
а, центърът на София, бе място 
за изява на хората от глухата 
общност. Събитията се състояха 
под патронажа и с подкрепата 
на Столична община и бяха ува-
жени от представители на Ми-

нистерството на образованието 
и науката, както и от много други 
общественици. 

В събитията взеха учас-
тие представителите на ор-
ганизационните структури 
и направления на Съюза на 
глухите в България (СГБ), на 
Младежката организация при 
Съюза на глухите в България 
(МОСГБ),  на Фондация „Глухи 
без граници” (ГБГ), на Фонда-
ция „Развитие и интеграция” 
(ФРИ), на Българската асо-
циация на хората с увреден 
слух (БАХУС), на Национална-
та асоциация на преводачи-
те на жестов език в България 
(НАПЖЕБ), на Асоциацията на 
родителите на деца с увреден 
слух (АРДУС), на Центъра за 

ранна рехабилитация на деца 
с увреден слух при СГБ (ЦРР-
ДУС), на Спортната федерация 
на глухите в България (СФГБ), 
на Националната асоциация 
на сляпо-глухите в България 
(НАСГБ), на Сдружение „Ти-
шина” , Формация „Жестим”, 
фондация „Взаимно“ и фон-
дация „Заслушай се”.

Връщаме се отново към тези 
незабравими моменти от онзи 
паметен ден, за да припомним 

на всички глухи хора от нашата 
общност, че както преди три го-
дини, така и сега, обединени и 
заедно, ще отстояваме човеш-
кото право на глухите на жестов 
език – така, както категорично е 
заявено в мотото на Световна-
та федерация на глухите от тази 
година, посветено на Междуна-
родния ден на глухите и на Све-
товния ден на жестовия език: 
„Сплотени за човешките права 
на глухите хора”.

Скъпи приятели и съмишле-
ници, 

нека отстояваме твърдо и без-
компромисно нашите човешки 
права, а най-вече – правото на 
български жестов език, чрез който 
общуваме и получаваме достъп до 
информация! Нека продължаваме 
да сме единни и сплотени, както 
тогава, така и сега, така и занапред!

Само заедно можем да успе-
ем да постигнем най-доброто за 
българската глуха общност!

СТРАНИЦАТА ПОДГОТВИ ПЕТРА ГАНЧЕВА

Международна конференция 
в Бангкок, Тайланд

На неотдавнашното 
заседание на Борда на 
Световната федерация на 
глухите (СФГ) в Парагвай, 
бяха разгледани и обсъ-
дени предложенията на 
страните-членки, жела-
ещи да бъдат домакини 
на 4 международна кон-
ференция на Световна-
та федерация на глухите 
през 2021 г. Бордът реши да предостави домакинството на Националната асоциация на 
глухите в Тайланд.

Президентът на Националната асоциация на глухите в Тайланд, г-н Уайтайот Бунаг 
заедно с членовете на борда на асоциацията заяви, че очаква с нетърпение срещата с 
глухите хора от цял   свят в Банкок от 25 до 27 ноември 2021 година.

Международен конгрес 
за образованието на глухите

Много топла покана са публикували организаторите-домакини от Бризбейн, Австра-
лия, за участие в 23 международен конгрес за образование на глухите (ICED, който ще 
се състои от 5 до 8 юли 2021 година:

„Нашият красив речен град, Бризбейн, е столицата на Куинсланд, щата Австралия и 
великолепно място за провеждане на конгреса. Делегатите ще се радват на ясно синьо 
юлско небе за 8 часа всеки ден и дневни температури от 9-21 ° C.

ICED е върховният международен форум за споделяне на доказана практика, изслед-
вания и идеи за обучение на глухи/слабочуващи студенти. Първият ICED се e провел в 
Париж през 1878 г., а от 1975 г. се провежда на всеки 5 години в страни по целия свят.

Това е вашата възможност да дойдете в Австралия за запомнящото се ICED прежи-
вяване. Нашата тема е „Силата на връзката”: връзки по целия свят и между езиците и 
културите; връзки чрез говорими, жестови и писмени езици; връзки между изследо-
ватели и практици; връзки между учители на глухи и масови преподаватели; връзки 
между учители на глухи и други специалист; връзки между професионалисти, студенти 
и техните семейства.

Темата за връзката е символизирана от река Бризбейн, докато се вие   от планините 
през долините, минава през града и се свързва с морето. Връзката на миналото, насто-
ящето и бъдещето. Връзката на страната, предградията и града. Връзката на планините, 
речната долина и морето. За тези от нас, които имаме късмета да живеем тук, река 
Бризбейн е емблематично представяне на връзката през целия ни живот.

Програмата на конгреса ще включва лекции, семинари и интерактивни сесии и ще 
се фокусира върху основната тема за връзката. Официалните езици на ICED 2021 са ан-
глийски, ауслански (австралийски жестомимичен език) и международен жестов език за 
презентации и устен превод. Ще бъде осигурен достъп чрез надписи в реално време на 
английски език. Срок за регистрации: от 5 май 2020 г.; срок за резюмета: от 1 октомври 
до 30 ноември 2020 г.; краен срок за заявки: 5 април 2021 г.”

МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА ГЛУХИТЕ 21-27 СЕПТЕМВРИ

Тази година международната седмица на глухите е под мотото
„СПЛОТЕНИ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ГЛУХИТЕ”

Незабравимо

НОВИНИ ОТ СФГ
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1. Въведение
1.1. Ние, подписалите настоящата харта, 

потвърждаваме твърдия си ангажимент да пред-
приемем всички необходими стъпки за гаранти-
ране на включването на глухите хора в общество-
то, признаване на техните нужди, достойнство и 
човешки права, както е предвидено във Всеоб-
щата декларация за правата на човека, Конвен-
цията на ООН за правата на детето, Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания, Кон-
венцията на ООН за премахване на всички форми 
на дискриминация срещу жените, Програмата за 
устойчиво развитие от 2030 г. и целите и за раз-
витие и всички други международни договори за 
правата на човека.

1.2. Подчертаваме преминаването от призма-
та на медицинския модел на уврежданията към 
модела на човешките права в съответствие с Кон-
венцията за правата на хората с увреждания.  Глу-
хите хора са носители на права на човека, които 
имат право на равни възможности за участие в 
обществото по същия начин, както и всички други 
граждани.

1.3. Стремим се да гарантираме, че глухите 
хора имат право на пълноценен достъп в обще-
ството, обществения и личния живот чрез из-
ползването на жестови езици, без да се допус-
ка дискриминация, за да се гарантира пълното 
упражняване на техните човешки, граждански, 
културни и политически права.  Чрез тази харта 
потвърждаваме нашата колективна воля да по-
ставим глухите като участници в собствената си 
съдба и включване в обществото.

1.4. За целите на тази харта за правата на жес-
тов език за всички се взима предвид и включва-
нето на правата на глухите хора като цяло, глухите 
деца, глухите млади хора, глухите жени, глухите 
ЛГБТИ, глухите мигранти, семействата на глу-
хи деца, децата на глухите хора (CODA), както и 
всички други хора, които използват жестов език, 
за да се възползват от пълен и ефективен достъп 
в обществото, включващи общността на глухите и 
доставчици на всички услуги, включващи жестов 
език в себе си. 

2. Жестови езици
2.1. Страните, подписали хартата, се включват, 

като не се ограничават до правителства, нацио-
нални, регионални и глобални институции, на-
ционални и международни организации, както и 
всички други заинтересовани страни, ангажира-
ни с подобряването на човешките права на глу-
хите хора на национално, регионално и глобално 
равнище.

2.2. Искрено подкрепяме и се ангажираме да 
осигурим популяризирането на Резолюцията на 
Общото събрание на ООН A/C.3/72/L.36/Rev.1, 
признаваща 23 септември за Международен ден 
на жестовите езици като част от Международната 
седмица  на глухите. Това признание насърчава 
правното признаване на националните жестови 
езици като официални езици, равностойни на на-
ционалните говорими и писмени езици.

2.3. Признаваме националните жестови езици 
като ключ към включването на глухите хора в об-
ществото.  Националните жестови езици са пъл-
ноценни и естествени езици със същите езикови 
свойства като говоримите езици, включително 
фонетични, фонемични, сричкови, морфологич-
ни, синтактични структури на език.  Те са естест-
вени езици за глухите деца. Те са стълбът за пъл-
ноценното включване на глухите деца в глухата 
общност и в обществото като цяло, като по този 
начин насърчават изграждането на техните собст-
вени идентичности и общност.

2.4. Признаваме, че общностите на глухите 
хора са част от уникалната междусекторност на 
правата, принадлежащи както на езикови и кул-
турни групи, така и на движението на хората с 
увреждания.  Глухите хора имат своя собствена 
идентичност, главно свързана с националните 
жестови езици и социални връзки, изградени 
върху споделения опит от използването на тези 
езици. Жестовият език и културата на глухите ук-

репват многоезичието и са средство за насърча-
ване, защита и запазване на многообразието от 
езици и култури в световен мащаб.  Глухите хора 
се срещат сред всички културни, езикови и етни-
чески малцинства, а общността на глухите е мно-
гообразна и междусекторна общност.

2.5. Изразяваме дълбоко съжаление във връз-
ка с втората международна конференция за обра-
зованието на глухите хора през 1880 г. в Милано, 
Италия, която прие резолюция, забраняваща из-
ползването на жестовите езици в образованието 
на глухи деца, които доведоха до негативни дъл-
готрайни последици за развитието на жестовите 
езици и езиковите права на глухите хора по цял 
свят бяха потъпкани. Следователно на глухите 
хора беше отказано най-основното човешко пра-
во, а именно използването на жестов език.

2.6. Приветстваме резолюцията от 21-ата меж-
дународна конференция за образованието на 
глухите през 2010 г. във Ванкувър, Канада, която 
отхвърля миланските резолюции.  Историята не 
трябва да се забравя, за да се гарантира, че пра-
вото на глухите хора да използват жестов език се 
зачита и насърчава във всички области на соци-
алния живот.

2.7. Ние се ангажираме да създаваме изследо-
вателски центрове за жестов език и да включва-
ме програми за науки за глухите в университети и 
други учебни заведения. 

3. Създаване и насърчаване на среда за пъл-
ноценно включване на жестовите езици

3.1. Ние наблягаме на качествено приобща-
ващо образование за глухи деца, което може да 
бъде постигнато само чрез осигуряване на дву-
езично обучение на съответните национални 
жестов език и писмен език.  Двуезичните учи-
лища трябва да следват утвърдени национални 
образователни програми и да включват препода-
ване на жестов език и културата на глухите хора. 
Учителите, работещи с глухи деца трябва да вла-
деят отлично жестов език, а глухите деца трябва 
да бъдат заобиколени от други глухи деца, полз-
ващи жестов език и да имат ролеви модели от 
глухата общност. 

3.2. Подчертаваме необходимостта за осигуря-
ване на финансиране от националните правител-
ства за обучение по жестов език на семействата 
на глухи деца. Жестовите езици са единствените 
езици, които глухите деца могат да научат ес-
тествено и без усилие, поради което семейства-
та трябва да бъдат подкрепени в изучаването на 
тези езици, за да общуват с глухите си деца пълно-
ценно.  Придобиването на език от ранна възраст 
е от решаващо значение за развитието на грамот-
ност и познавателните способности на децата, а 
в случая на глухите деца това е жестовия език.
3.3 Подчертаваме необходимостта от осигурява-
не на обучение по жестов език на широк кръг от 
лица, които могат пряко да общуват с глухи хора. 
Тези лица включват и не се ограничават до здрав-
ни работници, социални работници, работодате-
ли, граждани, учители и държавни служители.

3.4. Ние насърчаваме развитието на информа-
ционните и  комуникационните технологии като 
средство за осигуряване на достъпност чрез ви-
део-жестов превод за да се поощрява участие-
то на глухи хора в обществото. Използването на 
аватари може да се използва в ограничени ситу-
ации като в предварително записани материали 
по теми, свързани с клиентско обслужване, но не 
трябва да замества с превод от професионални и 
квалифицирани жестови преводачи. 

4. Равни възможности за всички глухи хора
4.1. Ние се ангажираме да насърчаваме включ-

ването на глухи хора в обществото чрез заетост. 
Заетостта на глухите хора е крайъгълен камък 
при прилагането на социалния модел, подчертан 
в Целите за устойчиво развитие и Конвенцията 
за правата на хората с увреждания. Глухите хора 
трябва да имат възможност да се развиват в дос-
тъпна и приобщаваща работна среда, която е въз-
можна чрез жестов език, за да достигнат пълния 

си потенциал и да увеличат максимално своето 
участие и принос към обществото.

4.2. Ние се ангажираме да се гарантира финан-
сиране, което да насърчава професионализация-
та и пълния достъп до квалифицирани и серти-
фицирани жестови преводачи за да се гарантира 
включването и участието на глухите в общество-
то. Необходимо е да се създадат и развият про-
грами за обучение на жестови преводачи, като 
ръководството и лидерството на тези програми 
се извършва от глухи лица. Трябва да се осигуря-
ва професионален жестов превод за глухите хора 
в социалния живот, като за това правителството 
носи отговорност да осигурява бюджетни сред-
ства.

4.3. Отбелязваме, че глухите жени са недоста-
тъчно представени и се сблъскват с двойна дис-
криминация, дължаща се на междусекторност 
между полова принадлежност и хората с увреж-
дания. Трябва да се прилагат мерки за гарантира-
не на равенството между половете, многообра-
зието и равното участие в обществото и в проце-
сите на вземане на решения за всички глухи хора.

4.4 Ние се ангажираме да направим услугите 
и информацията в сферата на здравеопазването, 
включително и сексуални и репродуктивни здрав-
ни грижи, превантивни програми, психиатрични 
грижи и психотерапия, достъпни на националния 
жестов език. Равният достъп до здравни грижи е 
от решаващо значение за глухите както е за всяко 
човешко същество и да се гарантира, че животът 
на всеки е уважаван, защитен и достоен. 

5. Лидерство на глухите
5.1. Подчертаваме значението на осигурява-

нето на достатъчно финансиране за изграждане 
на капацитет и овластяване на организациите на 
глухите хора, за да се гарантира, че те могат да уп-
ражняват лидерство. Само чрез жестов език глу-
хите хора могат да отстояват човешките си права.

5.2. Отбелязваме неотложната необходимост 
от осигуряване на адекватно финансиране, за да 
се даде възможност за изграждане на капаци-
тет на организациите на глухите хора, особено в 
по-слабо развитите региони по света. Знанието 
дава сила на глухите хора и им позволява да бъ-
дат творци на промените, които си сътрудничат 
с различни заинтересовани страни за изгражда-
не на устойчиви партньорства за реализиране 
на мисията им за отстояване на техните човешки 
права.

5.3. Ние подчертаваме необходимостта от пре-
доставяне на качествени, хармонизирани и на-
деждни данни и факти за глухите хора, разделени 
по пол, възраст, образование, знание, езици, ув-
реждания, заетост и сексуална ориентация. Тези 
данни ще позволят на създателите на политики 
да имат точен преглед на ситуацията, в която се 
намират глухите хора за да може да се въведат 
нужните подобрения и изменения с цел подобря-
ване на политики.

5.4. Ние потвърждаваме нашия ангажимент 
да включваме глухите, както и техните предста-
вляващи организации в процеса на планиране, 
реализиране и наблюдение на изпълнението на 
Целите за устойчиво развитие и Конвенцията за 
правата на хората с увреждания, за да не се до-
пуска пренебрегване на самите глухите и да се 
гарантира реализирането на принципа „Нищо за 
нас без нас.”

5.5 Ние се ангажираме да приведем страте-
гии и политики, свързани с популяризирането на 
жестовите езици и пълноценното включване на 
глухите хора в съответствие с ценностите и фи-
лософията на Световната федерация на глухите и 
настоящата харта.

ПОКАЖЕТЕ ПОДКРЕПАТА СИ ЗА 
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ГЛУХИТЕ, КАТО 
ПОДПИШЕТЕ ХАРТАТАТА НА СФГ ТУК:

http://wfdeaf.org/charter/

ХАРТА НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ 
ЗА ПРАВОТО НА ЖЕСТОВ ЕЗИК ЗА ВСИЧКИ
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Отчетни събрания в  
районната организация на глухите – Бургас

Поради ограниченията заради пандемията от Ковид-19 отменихм е провеждането на плани-
раните годишните отчетни събрания през март и ги отложихме за по-късен етап на провеждане. 
Съгласно Устава на СГБ  и по предложение на Районният съвет беше решено те да се проведат в 
началото на септември. 

Отчетните събрания за 2019 година се проведоха в трите териториалните организации – Кар-
нобат,  Поморие и Бургас. На проведеното отчетно събрание на градската организация предста-
веният отчетен доклад беше кратък, докато в Поморие и Карнобат събранията се  проведоха с 
много разисквания по представените доклади за дейността. На събранието в Карнобат отново 
беше поставен наболелият проблем с липсата на течаща вода. Там, въпреки, че клубът беше об-
новен и е станал малко по-уютен, нямат елементарни санитарни условия. Налага се да ходят в 
близките заведения или клубове да ползват тоалетна, а вода да си носят в бутилки.

Отчетната кампания на районната организация на глухите в Бургас приключи със събрание на 
пълномощниците на 11 септември. 

Годишното отчетно събрание на пълномощниците на районната организация започна в оп-
ределения час и бе открито от председателя Ненчо Грънчаров. Той прочете доклада за дейност-
та на организацията, с който се направи равносметка на извършената работа през 2019 година, 
като последва вземането на решения за  поставените задачи и проблеми в работата и дейността. 
Като основен проблем се отчете застаряването на членската маса и нежеланието на хора с про-
блеми на слуха да членуват в Съюза на глухите в България. Причините за което вероятно са мал-
кото социални придобивки и отдалечеността на селищата.

Председателят на РKК Цонка Гроздева представи на пълномощниците доклада на контрол-
ната комисия. 

По представената програма за дейността за 2020 година нямаше направени предложения и 
допълнения. 

Единодушно бяха приети докладите и програмата за дейността. Изказвания имаше относно 
ефективното ползване на  приложението на спешния телефон 112, както и за бъдещи туристиче-
ски обиколки, възможността за ползване на жестов преводач чрез видеовръзка.  Пример за това 
беше представената и обсъждана инициатива на  Националната асоциация на преводачите на 
жестов език в България (НАПЖЕБ).

Отчетната кампания на районната организация в Бургас, като цяло премина в спокойна и де-
лова обстановка, на която бяха отчетени най-важните дейности и цели в работата ни.

Матилда Чорней, координатор на РО на глухите в Бургас

РО-Варна

На връх Вихрен

Поради продължителната пандемия, водеща със себе си липса на социални контакти, сред 
ползвателите на ЦСРИХУС се създаде едно недоволство. Затворения клуб, постоянните психоло-
гически нападки, свързани с невъзможната комуникация (поради постоянното носене на маски 
от чуващото общество), социалната дистанция, отпадането на много национални мероприятия на 
СГБ и други фактори бяха причина за постоянно задавания въпрос „Кога ще се организира НЕЩО?”

Именно затова екипът на ЦСРИХУС реши да организира чрез т. н. туризмотерапия, посещение 
на Банско, а за по-смелите – и покоряване на връх Вихрен. Поради наближаващата есен, трябва-
ше да се действа бързо и в рамките на една седмица и половина беше организирано всичко. За 
голямо учудване на екипа, почти всички пожелаха да се включат. И така на 10 септември сутринта 
потеглихме. В автобуса с маските не се пътуваше много комфортно, но мисълта, че излизаме от 
Варна ни даваше сили да издържим дългия път. 

След около 9-10 часа път, пристигнахме и веднага започнаха разпитите на персонала на хоте-
ла за маршрутите за покоряване на върха.

В петък сутринта, нарамили раници с вода, храна и резервни дрехи, потеглихме нагоре. На-
прави ни впечатление, че още от първия метър се сблъскахме с камъните на Пирин планина. И 
така до върха в съзнанието ни остана… „камъни и камъни”. Криво-ляво стигнахме до Вихрен. 
Логично имаше доста еуфория, снимки и поздравления. Ако изкачването бе трудно, то слизането 
не беше по-лесно. И то, заради тези КАМЪНИ. Стигаш до един момент в който краката и коленете 
не те слушат. Започваш да обмисляш всяка стъпка, за да не направиш грешка, която на тази висо-
чина може да се окаже фатална.

Важното беше, че всички успяхме да слезем успешно. Вярно, че при първите стъпки на рав-
ния асфалт се чувстваш странно, все едно краката ти не те слушат, което предизвика смях и вед-
нага върна усмивките на лицата ни.

По-възрастните, които не посмяха да се изкачват до върха, отидоха до известната Бъндериш-
ка поляна. Радвайки се на хубавото слънчево време, те се отдадоха на разходки и релакс. 

На следващия ден имахме посещение на къщата на преподобна Стойна. До този известен 
паметник отидоха по-възрастните. Ние, които се катерихме, отказахме да пътуваме, по простата 
причина, че с мускулната треска която всички имахме, беше малко трудно да се разхождаме. 
Именно затова останахме в хотела и се възползвахме максимално от СПА услугите, които се пред-
лагаха. 

След много разговори и спорове стигнахме до извода, че именно Вихрен е най-трудният връх, 
който сме покорили. Но след като толкова хора успяхме да достигнем до него, се убедихме, че с 
упоритост, инат и воля няма невъзможни неща. 

Диян Демиров, председател на РО на глухите във Варна

РО - Стара Загора

Заралийски летни емоции

В условията на извънредно положение, 
заради световната пандемия с Ковид-19, 
духът на старозагорските глухи членове към 
СГБ не спираше да води неуморим културен 
живот.

 На първо място по важност беше орга-
низацията със съдействието на МВР за пре-
издаване на нови лични карти, международ-
ни паспорти и шофьорски книжки. По пред-
варително изготвен списък, потвърждение и 
според вида на документите, които желаят 
да им се преиздадат на хората, цялата про-
цедура премина по много улеснен и бърз 
начин. На 6 август 2020 година мобилна гру-
па с екип от две служителки посетиха залата 
на РО на глухите в Стара Загора, поставиха 
и настроиха своята техника. Председателката на РО – г-жа Антония Хубенова и координаторката 
г-жа Мария Каварджикова подпомогнаха в комуникацията между служителите на реда и нашите 
съюзни членове. До обяд всички 40 заявки вече бяха изпълнени успешно. В знак на благодарност 
за съдействието на МВР за организацията, чрез мобилната група – написахме благодарствено 
писмо, което връчихме на областната дирекция на МВР.

Най-интересните емоции на заралийци си остават туристическите. Група от членове си орга-
низираха преходи до местността „Синият вир”, гр. Сливен, от град Карлово до хижа „Васил Лев-
ски” в Стара планина и обратно, Черни връх на Витоша и не на последно място – състезанията по 
риболов на клуб „Зелената щука”. 

Най-красиви и запомнящи моменти бяха преходите в планините, от които беше този от гр. 
Карлово до х. „Васил Левски”. Природата беше обаятелно красива и неустоима за човешките 
очи. В горещите летни дни ходенето между дърветата и край Бяла река носеха прохлада и удо-
волствие. Местността „Синият вир” представлява малко езерце с няколко водопада, до които се 
преминава през гъста растителност. Хубавото там е, че мястото е почти диво и все още не много 
познато. След това имаше малка почивка в центъра на град Сливен със среща с няколко членове 
от тяхната организация. 

Рибарският клуб проведе две състезания подред през месец август 2020 г. на язовир „Коприн-
ка”, близо до гр. Казанлък. На 15-16 август се проведе отдавна чаканото с нетърпение и отложено 
заради коронавируса вътрешно първенство. А на 23 август имаше квалификация за Националния 
риболовен събор за глухи, който ще се проведе в местността „Палици” до гр. Елена на 18-20 
септември. 

Класираните от това състезание получиха право да вземат участие в събора и те бяха: на плув-
ка – Слави Сяров и Иван Денев, на дъно – Никола Нанев и Йордан Шебелинов, както и две жени 
– Катерина Димитрова и Антония Хубенова.   

Да им пожелаем наслука на състезанието и още много незабравими емоции на всички ста-
розагорци! 

Антония Хубенова, председател на РО на глухите в Стара Загора

РО - Дупница

До Рилския манастир и 
с. Стоб с неговите пирамиди

Все се канехме да отидем да видим тези прочути скални пирамиди и ето, дойде подходящият 
момент – по повод Деня на съединението, 6 септември, ние, група глухи приятели от Дупница, 
София и Благоевград тръгнахме на път…

Първо, разбира се, минахме през Рилския манастир, да запалим по свещица за здраве, след 
което поехме за Кочериново и малко след това стигнахме до отклонението за село Стоб. 

В селото следвахме указателните табелки към Стобските пирамиди по асфалтовият път, който 
води до самите пирамиди или по-точно до паркинга и началото на изградената екопътека до тях. 

Има една местна легенда, която разказва, че Стобските пирамиди са вкаменени сватове. Ня-
кога, много отдавна, те тръгнали към село Стоб, за да вземат местно момиче за невеста. Както 
си бил обичаят, невестата била забулена и никой не знаел хубава ли е, грозна ли е. По обратния 
път сватовете дружно запели песен-молба към вятъра, който да подухне и надигне булото на не-
вестата, за да я зърнат поне за малко. Вятърът чул молбата им и духнал силно, повдигнал булото 
и всички се смаяли от чудната хубост на девойката. Кумът, като видял приказната хубавица, не 
се сдържал и се навел от коня да я целуне. В този момент сватовете се вкаменили, ужасени от 
срама, който щял да стори кумът. 

Извън легендата, Стобските пирамиди са скални образувания, формирали се от лесно руша-
щи се скали и почва, вследствие на течащата вода от дъждове или снеготопене, която е отмила 
горния скален или почвен слой. При оттичането на водата се получили ерозионни бразди, които 
с времето нараствали, а частите от скалата и почвата, останали незасегнати от тези бразди са 
по-високи и образували причудливи форми. Самите Стобски пирамиди са разположени на ня-
колко места и всички са в пропасти. За щастие, около тези пропасти, с изключение на последната, 
има изградени предпазни парапети. По време на разходката ни се насладихме в пълна мяра не 
само на красотата на Стобските пирамиди, но и на съседните високи хълмове на величествената 
Рила планина.

Текст и снимки Елена Тричкова
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Незабравима екскурзия 
до български забележителни места

След като не успяхме да направим планираната екскурзия 
до град Истанбул в Турция, поради обявената пандемия, прена-
сочихме мечтите си за опознаване на нови места в България. И в 
края на месец юли част от членовете на районната организация 
в Бургас направихме тридневна екскурзия до град Банско.

На път към Банско избрахме да посетим късноантичния 
римски град „Никополис ад Нестум” край село Гърмен. За наше 
удоволствие беседата на екскурзовода беше много интересна и 
увлекателна.  Никополис ад Нестум е един от малкото запазени 
антични градове в България и единствен в Родопите от периода 
на римското владичество на Балканите. Останките от античния 
град, от аристократична вила, късноантична баня, богатото жи-
лище с вътрешен двор, мраморната колонада и другите сгради 
предизвикаха интереса ни. 

Оттам се отправихме към Банско за да се настаним и раз-
гледаме градчето. Групата ни беше настроена на туристическа 
вълна. Още с пристигането ни в Банско започна подготовката за 
изкачването на върховете. На следващия ден всички се отправи-
хме по различни маршрути според интересите ни. Образуваха 
се няколко групи туристи.

Най-ентусиазираните станаха в ранни зори и се отправиха 
да покорят  връх Вихрен и Кончето. За Вихрен, който е най-труд-
ният за изкачване от планинските първенци в България, се от-
прави доста голяма група. Пътят до върха е много стръмен и 
преминаването е истинско приключение. През целия преход 
има невероятни гледки, а достигането до крайната цел изпъл-
ни с огромно щастие и самодоволство нашите туристи. Част от 
по-смелите, заради екстремното преживяване, се отправиха 
към Кончето, който е най-грандиозният скален ръб в Пирин. 
Едната му страна е почти отвесна и гледа към 70-метрова про-
паст. Било е изморително,  имало е адреналин и страх, катерили 
са се като кози по скалите, но споменът и страхотните емоции ще запомнят завинаги. С повиша-
ването на трудностите са направили проверка на себе си, за издръжливост, а и за безстрашие, за-
щото по високите части има и пропасти, и тесни пътеки по планински ръбове. Чувстваха се горди 
със себе си, че са преминали всички тези изпитания.

Останалите също се отправиха на разходка, като се качиха с 8-местния кабинков лифт до 
Бъндеришката поляна. Красивите гледки, които видяха, ще запомнят цял живот. От Бъндеришка 
поляна направиха преход по екопътека  към най-старото иглолистно дърво в България – Байку-
шевата мура. Единственото дърво,  на което възрастта е изчислена на около 1300 години, почти 
колкото време съществува българската държава. Обиколката на мурата е над 7 м. Тази природна 
забележителност заслужаваше да се види. А вечерта всички бяха развълнувани от преживявани-
ята – били те екстремни или комични.

В Банско има много места и неща за гледане, и е вълнуващо, че успяхме  да научим за жи-
вота на Неофит Рилски. В родната къща на този бележит българин е подредена документална 
изложба за активната му просветителска дейност. За огромно наше съжаление не успяхме да 
видим родната къща на Никола Вапцаров и мемориала на Паисий Хилендарски. Но успяхме да 
направим разходка в стария Пловдив на път към Бургас.

Още не бяхме пристигнали в Бургас и вече се обсъждаха бъдещи екскурзии. Защото нашите 
членове искат да опознават нови места.

Матилда Чорней, координатор на РО на глухите в Бургас

ТО-Перник

Видяхме едно от чудесата на България
Неотдавна група членове на те-

риториалната организация на глухи-
те в Перник посетихме село Боснек, 
известно като „белия дроб” на Пер-
ник и местността „Живата вода” край 
него.

Много са забележителностите 
тук в селцето, разположено в южни-
те склонове на Витоша. Тук е входът 
на най-дългата пещера в България – 
„Духлата”. Тя обаче е разрешена  за 
посещение само от подготвени спе-
леолози, иначе туристите могат да 
гледат единствено входа й.

Хората идват в Боснек заради 
природния феномен „Живата вода”. 
А когато и ние стигнахме до извора 
с това приказно име, бяхме удивени. 
Неизвестно кой и кога е направил 
там гранитен чучур във формата на змейска глава. Според легендите, водата му излиза на тласъ-
ци с променлива сила, като понякога напълно секва и се твърди, че водата спира, когато грешен 
човек се приближи до извора.

Науката пък твърди, че карстовият извор събира водите си в подземна кухина, преди да из-
лезе на повърхността. И когато кухината се изпразни, е нужно време, за да се напълни отново. 
Подобен феномен се среща много рядко. В Европа е известен само още един подобен извор във 
Френските Алпи.

Хората идват на това място по различни причини – някои от чисто любопитство, но други 
търсят изцеление на болките и разрешаване на проблемите си. Много от  посетителите успяват 
да се наплискат с „живата” вода и да си налеят от нея, но други, колкото и да чакат, си тръгват 
разочаровани, защото не са уцелили мига, в който водата тръгва да извира. За да се върнат някой 
ден отново, защото, кой знае,  възможно е тази вода да изплакне очите на посетителя и те да 
провидят невидяното досега. 

Ние го видяхме. Вижте снимката ни и вие сега. 
Галина Генчева

Една от най-активните жени, членове на 
софийската организация на СГБ,  е радостна да 
чества юбилей. 

Зоя Гюрова е позната на всички с нейна-
та активност, интелигентност и съпричастност 
към живота и съдбата на глухите хора в Бълга-
рия. 

Член е на Съюза на глухите в България от 
1975 г. Участвала е  в много съюзни меропри-
ятия – организационни, културни и туристиче-
ски. Била е член на кино- и фотоклуба към РО 
на глухите в София. Член е  на ръководството 
на софийската районна организация на СГБ. 

От 1985 г. и до днес Зоя Гюрова е сътрудник 
на в. „Тишина” – пише различни статии за съюз-
ната дейност и e съставител на кръстословици.

Честит празник, Зоя!
Бъди жива и здрава!

ПРЕКРАСЕН ЮБИЛЕЙ

Зоя Гюрова на 70!

Пети национален фотоконкурс 
„Моето училище е най-хубавото” 
под патронажа на министъра на 

образованието и науката Красимир Вълчев
Национално издателство „Аз-буки” очаква творбите за V издание на националния 

фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото”. В конкурса могат да участват: 
ученици от I до XII клас, които представят във фотоси училищния живот. 

Авторски творби се приемат до 1. XI. 2020 г.
Адрес: konkurs@azbuki.bg „За фотоконкурса”

Участието в конкурса е без такса.
Подробни правила за участие на: www.azbuki.bg

Изпратените снимки се оценяват от авторитетно жури с председател проф. д-р 
Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ, изпълнителен директор на Световната 

асоциация на филмовите и телевизионни висши училища.
Победителите се обявяват през декември 2020 г.

Най-добрите 12 фотографии ще бъдат включени в специален календар за 2021 г. 
Ученическите творби ще бъдат публикувани в изданията на „Аз-буки”.

Отново тази година националното из-
дателство „Аз-Буки” обяви фотоконкурс 
за снимки  на деца и ученици от цялата 
страна с които те представят забележи-
телни мигове от  живота си в своето учи-
лище.

Всички помним, че само преди една 
година наши ученици от училището в Со-
фия спечелиха големите награди. Сним-
ките на Мартин Яков от VIII клас на СУУ-
УС „Проф. д-р Дечо Денев” и на Ивелина 
Иванова от VII клас, донесоха гордостта 
и бяха публикувани в годишния календар 
на издателството. Вижте ги снимките от-
ново. Какъв талант наистина!

Участието на наши ученици ще бъде 
отново очаквано. Нека и сега да покажем 
че можем, че сме най-добрите!

Фотоконкурс „Моето училище е най-хубавото”
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Галя Александрова, с която 
се познавам от дълги години и 
която не живее в България, ми 
изпрати покана за присъединя-
ване към една нова група, пове-
рителна, наречена „Моят живот 
с глухите”. Създадена на 15 май 
от глухата  Кристина Кротнева, 
групата вече наброява 848 чле-
нове. Кристина, също като Галя, 
вече не живее в родината – сега 
е в Копенхаген, Дания. В своето 
видео по повод създаването на 
групата Кристина отправя при-
зив към всички приятели – глухи 
и тежкочуващи, които искат да 
се присъединят, да разкажат за 
живота си, споделяйки спомени 
от миналото си. Или просто да 
видят как са живели и продъл-
жават да живеят техните братя 
и сестри по съдба, а също и да 
научат интересни факти за други 
глухи по света: „Здравейте всич-
ки, много се радвам на големия 
интерес ми към моята група! В 
сърцето си винаги съм се инте-
ресувала от това как са живели 
глухите хора през десетилетията 
и е хубаво историята да се знае 
и помни. Сега ви разказвам за 
един глух, който е живял по вре-
ме на Втората световна война. 
Този човек е изкарвал прехра-
ната си, като точилар – с колело-

то си обикаля из къщите и точи 
домакински ножове с помощта 
на колелото, въртейки педали-
те. На едната си ръка има бяла 
превръзка с три черни точки – по 
онова време глухите били длъж-
ни да носят такава превръзка, 
която показвала, че са лишени 
от слух. Превръзката помагала 
най-вече, когато той карал коле-
лото си и хората, които управля-
вали тогавашните автомобили, 
разбирали, че той не чува клак-
соните, а също и че не може да 
говори…”

В един от постовете си Крис-
тина публикува видео, на което 
се виждат дворът и сградата на 
столичното училище за глухи и 
отправя покана към хората да 
споделят дали могат да познаят 
коя е сградата, кога, по кое вре-
ме са учили там… Отзвукът беше 

повече от неочакван – стотици 
коментари и видеоклипове, като  
– Гери Георгиева е публикувала 
снимка, където е в час с другите 
съученици в училището, постъ-
пила е в първи клас през 2002 г., 
а Кирил Георгиев и Димитринка 
Пейчева показаха запазени от 
тях снимки от времето, когато са 
били още съвсем малки…

И още от първите, присъеди-
нили се към групата, са публику-
вани видеоразкази за живота им, 
изпълнени с много любов към 
близките, с болка от преживяно-
то, с радостни и тъжни момен-
ти… Сред тях са Елена Славчева 

от Перник, която сега живее в 
Неапол, Италия; Ивелина Цанко-
ва, която разказва как разбрала, 
че е осиновена, но въпреки това 
е благодарна на родителите си; 
а тъжната история, разказана от 
Петрана Кирилова, трогна всич-
ки…

Пепа, Миглена, Емил, Дими-
тър и Асен също с видеоклипове 
са се включили в групата и разка-
заното от тях е не по-малко ин-
тригуващо. 

Пиша за тази група, защото 
идеята на Кристина – да се раз-
казва от самите глухи хора пре-
живяното от тях в миналото и 

настоящето, за да знаят следва-
щите поколения какъв е бил то-
гава и сега този техен живот, сил-
но напомня на стихотворението 
„История” на големия наш поет 
Никола Вапцаров:

„…Но разкажи с думи прости 
на тях, на бъдещите хора,

които ще поемат поста ни – че 
ние храбро сме се борили…”

Животът, приятели, е за да се 
живее и за предпочитане – до-
стойно. Видеоразказите на всич-
ки тези глухи хора са доказател-
ство за това.

Петра Ганчева

Кристина и нейната група във фейсбук

Животът ни – забързаният, минава през дните като някакъв 
сън за дълго пътешествие. Минава в трудностите, но и винаги с 
надеждата за някакво предстоящо очаквано спокойствие, което 
ей-сега ще дойде. Само да мине и това, а после и другото, което 
сме планирали да постигнем. И така всеки ден, всяка година живе-
ем с надеждата и сияйната мечта, когато ще дойде  спокойстви-
ето ни да бъдем щастливи.

Само че то, щастието, като че ли не иска да е в бъдеще вре-
ме. И колкото повече го отлагаме за идните дни, толкова повече 
бяга пред нас и ни предизвиква отново.

Ще го догоним ли? И как?
Днес ви предлагаме да прочетете една притча за щастието, 

която ни предлага Вера Василева. Не случайно е озаглавена „Гара-
та”. Защото гарата винаги е олицетворявала последна спирка. Но 
всъщност за щастието последна спирка няма. То е всеки ден с нас 
– ако, разбира се, успеем да го усетим и изживеем. Прочетете как.

Гарата
Идилично видение се таи в забутано кътче на подсъзнанието на 

всеки от нас. Виждаме себе си на дълго пътешествие, което включва 
целия континент. Пътуваме с влак. Зад прозорците се нижат различ-
ни гледки: автомобили фучат по магистралите, деца махат на някой 
прелез, добитък пасе кротко на далечен хълм, ширят се житни поля, 
редуват се низини и долини, планини и хълмести местности, мяркат 
се контурите на градове и села.

Но на първо място в умовете ни е крайната цел. В даден ден и час 
ще влезем в гарата. Стигнем ли веднъж там, толкова прекрасни меч-
ти ще се сбъднат и парчетата от живота ще се подредят като в пъзел. 
Колко нетърпеливо обикаляме коридорите, проклинайки прахосани-
те мигове и чакаме, чакаме, чакаме да стигнем нашата гара.

„Когато пристигнем на гарата, всичко ще бъде наред” – надяваме 
се ние. – „Когато стана на 184”, „Когато си купя нов модел „Мерцедес”, 
„Когато детето ми завърши училище”, „Когато изплатя заема си”, „Ко-
гато получа повишение”, „Когато се пенсионирам, най после ще зажи-
вея щастливо…”

И така – ден след ден, месец след месец, година след година...
Докато в един момент разберем, че няма никаква гара, нито мяс-

то, където пристигаме веднъж и завинаги. Истинската радост от живо-
та е в пътуването. Гарата е само мечта. Тя непрекъснато се отдалечава. 
„Наслаждавай се на мига” е хубав девиз – да се радваме и да се ве-
селим на всеки ден. Не бремето на днешния ден подлудява хората, 
а съжалението за вчерашния е страхът от утрешния. Съжалението и 
страхът са братя близнаци, които ограбват нашето „днес”.

Затова престанете да крачите нервно по коридорите и да броите 
километрите. Вместо това изкачвайте повече планини, яжте повече 
сладолед, ходете често боси, любувайте се повече на изгрева на слън-
цето и залезите, смейте се повече, плачете по малко. Животът трябва 
да бъде живян в движение.

Защото  „гарата” ще дойде достатъчно бързо.
Избра за вас от онлайн медиите  Вера Василева

Казано е още от древни вре-
мена – човек не може да избира 
две неща – родителите си и ко-
легите.

Приятната атмосфера и уютна-
та работна среда е изключително 
важна за  качеството на работа. 
Всеки ръководител е отговорен за 
своите служители и техния ком-
форт, което само по себе си води 
до по-добра и креативна работа. 
Но колкото и добър да е шефът, 
винаги се намират „особени коле-
ги”, които обичат да предизвикват 
драматични моменти и нажежава-
щи ситуации, а има и такива, които 
просто са зли и правят работната 
обстановка нетърпима.

За всеки човек, който е работил 
в по-голям колектив се е сблъсквал 
с тези особи, дори ако реши да ги 
приеме като предизвикателство 
или за надграждащи търпението 
и добродетелите му хора, е добре  
на първо място да познава някои 
техни характеристики.

Любопитният нахалник
Този профил, общо взето, не 

може да работи качествено с ни-
кого, защото такива хора имат 
свое собствено мнение, което не 
подлежи на обсъждане. Те са до-
садни, нахални, нетърпеливи, но 
без идеи, трудно подлежат на обу-
чение. Те действат по свой собст-
вен начин, вечно са в конфликт с 
останалите, заради незнание или 
нежелание.

Недоволният
Винаги има поне по един 

вечно негативен персонаж в ра-
ботния екип. Тези хора са непре-
къснато недоволни и сърдити, 
винаги се оплакват от много ра-
бота. Околните ги определят като 
енергийни вампири, които изпи-
ват положителната енергията в 
офиса. Те винаги имат обяснение 
защо не искат да ви помогнат и в 
повечето случаи е не защото са 
адски заети, а просто не желаят 
да се ангажират, за да могат да 
недоволстват на по-късен етап. 
Характерното за тях е, че не уме-
ят да се справят добре с работата 
си, въпреки че всячески се стара-
ят да покажат с думи колко добри 
специалисти са. 

Досадно-шумният интригант
Това е колега, който винаги 

трябва да е в центъра на внима-
нието, често говори на висок глас, 
пуска шеги, на които сам се смее 
или търси да провокира разговор с 
околните тип подигравка. По този 
начин той пречи на работата и в 
много случаи разстройва негатив-
но и останалите. Поведението на 
тези личности е проблематично. Те 
не могат да се сработят с колегите 
си, защото въпреки привидно при-
ятелската им настройка, те не спи-
рат да критикуват колегите си зад 
гърба им.

Лицемерът
Лицемерите на пръв поглед 

страдат от раздвоение на ли-
чността. Един ден ще ви се усмих-
нат, а на следващия дори няма да 
ви поздравят и ще разберете, че 
са ви скроили номер. Те компен-
сират липсата на професионални 
качества с удобни приятелства и 
услуги. Способни са да доносничат 
и да топят колегите си, само за да 
блеснат и техните провали да не 
бъдат забелязани.

Въпреки, че не е лесно, има 
начини да се справите с такъв тип 
колеги.

Ето някои ефектни съвети
Не приемайте поведението им 

лично - ако някой насочва злоб-
ното си поведение спрямо вас, 
без вие да сте го провокирали по 
никакъв начин или просто носи 
неприемлив за екипната работа 
характер, това не е ваш проблем. 
Колкото по-скоро разберете, че 
вие с нищо не заслужавате вред-
ното влияние и отношение, толко-
ва по-лесно ще е да спрете да му 
обръщате внимание. Това, което 
може да ви помогне, е да си на-
правите списък с нещата, които не 
можете да контролирате – негово-
то/нейното поведение например 
и нещата, които можете – вашата 
реакция.

Бъдете уверени и спокойни
Запазете самообладание и не 

отвръщайте на провокациите. Тези 
токсични колеги искат са над вас, 
да ви разстроят. Ако не позволите 
това чрез поведението си, те ще 
загубят интерес към вас и ще се 

прехвърлят към друг колега. Спо-
ред психотерапевтите в такива 
напрегнати ситуации е хубаво да 
имате отговор, който повтаряте ня-
колко пъти. Използвайте фрази от 
типа: „Благодаря, че ми казваш”; 
„Имам работа, трябва да тръгвам” 
или  „Трябва да се върна на бюро-
то.” Важното е всяка ваша реакция 
да е максимално спокойна и така 
ще обезоръжите „врага”. 

Стойте настрана от клюките
Злобните колеги очевидно са 

нещастни хора, които не намират 
хармония и щастие в живота си, 
затова тровят атмосферата на ра-
ботното място, за да се почувстват 
някакъв важен фактор там. Една от 
основните им дейности са клюките 
и интригите, непрекъснатото гово-
рене и коментиране зад гърбовете 
на колегите. Със сигурност говорят 
и за вас, но ако вие пренебрегнете 
този факт и го игнорирате, ще си 
спестите много излишно хабене 
на нерви и време да слушате глу-
потевини. По-добре се дистанци-
райте от тези събирания за клюки 
и обсъждане на този или онзи. 
Така злобният ви колега скоро ще 
изгуби интерес да коментира пред 
вас и няма да има основание ви за-
месва в сплетните си.

Всичко това звучи добре, но 
понякога идва момент, в който 
нищо не може да спре пробле-
мите ви с този колега, освен да 
се защитите и директно да го кон-
фронтирате. Фокусирайте се върху 
това да бъдете винаги обективни и 
ако неговите/нейните забележки 
към вас имат основания, признай-
те го. Но ако са безпочвени и това 
отношение е несправедливо към 
вас, конфронтирайте го открито и 
изяснете проблема му с вас, ако 
въобще Вашият колега го осъзна-
ва. Ако не е наясно защо прави 
това или онова, просто го игнори-
райте и вършете работата си още 
по-добре. Рано или късно това ще 
се оцени от вашия работодател. 

А, ако и това не стане, явно не 
ви заслужават! 

Превод Силвана Павлова, 
по материали от интернет

 Ще догоним ли 
щастието?

РАБОТНОТО МЯСТО - УДОВОЛСТВИЕ, ИЛИ МЪКА?

КАК ДА СВИКНЕМ С КОЛЕГИТЕ
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Шведският продуцент и режисьор Ерик Акервал, 
който е глух,  създаде смел онлайн мини-сериал, кой-
то му спечели много похвали по целия свят. „Плава-
щата сауна” е сериал от пет части, с който Акервал 
си е поставил за цел да разбие табутата. Всеки епи-
зод е дълъг почти 15 минути и има уникална история.

Акервал, който е продуцент, режисьор и модера-
тор, посреща петима глухи гости от четири различ-
ни страни: Нова Зеландия, Швеция, Испания и Дания. 
Той разговаря с тях в малка плаваща сауна, на 300 ме-
тра от най-близкия бряг,  на международен жестов 
език,  на тема табу. 

Знае се, че жителите на скандинавските страни споде-
лят любовта си към сауната. Там, първо се потите в мал-
ка дървена колиба, преди да се разхладите с потапяне в 
студена вода (или в студен душ). Но в сауната се случват  
най- искрените и човешки разговори. Именно за това са-
уната беше в основата на новата серия на Ерик Акервал. 

Но той отива и по-нататък - „Плаваща сауна”, за да 
може мястото да е абсолютно уединено, а човекът да се 
чувства наистина защитен от хорските очи и всичко дру-
го. Защото хората, за които прави филма си продуцентът 
Акервал, са по-специални. 

Стокхолм има архипелаг, който се състои от около 30 
000 острова. Акервал и неговият екипаж остават на един 
от тези острови пет нощи, докато снимат. Когато разказ-
ва това, той се смее: „Беше истинско предизвикателство 
да транспортираме оборудването на камерата до наше-
то помещение. На острова няма коли. Фериботът е на 
по-малко от три километра. Така, че трябваше да заре-
дим цялото оборудване в „количка” и след това да оти-
дем до нашето помещение.”

 Петте теми в поредицата са бисексуалността, бипо-
лярното разстройство, злоупотребата, рака и транссексу-
алността. Всяка история е различна от предишната. Но те 
имат едно общо нещо: всички са тема табу. 

„Но въпросът е: какво точно е табу?” разкрива инте-
реса  си  Акервал. „Самата история ли е табу  или е табу 
да се говори открито за нея? Това не е просто „черно и 
бяло”.  Защото има и друго – какво всъщност означава да 
се наруши табуто?”

Целта на 35-годишния глух продуцент беше засегна-
тите да могат да разкажат историята си и след това да 
се чувстват по-свободни. Той блестящо е постигнал тази 
цел!

Идеята на автора е от преди четири години, когато 
като творец на свободна практика търси нови концеп-
ции, които никога досега не са осъществявани. Тогава му 
хрумва за плаваща сауна, но изпълнението все още не е 
достатъчно зряло.

Когато Doves Media, телевизионна компания в Нор-
вегия, обявява намерението си да направи и финансира 
програма с лични теми, кандидатстването на проекта на 
Акервал е одобрено с овации като напълно подходящо. 
Такива проблеми са много интимни и се нуждаят от без-
опасна среда.

„Сауната е като купа, безопасен свят, в който могат да 
се обсъждат толкова интензивни теми. И веднага щом 
скочиш в студената вода, всичко се променя”, обяснява 
Акервал.

Другото предизвикателство тогава е било да се на-
мерят „правилните” истории и хора. Няколко фактора е 
трябвало да се съберат. Историята да е истинска  и да 
отговаря на концепцията. Човекът трябваше да е готов 
да се отвори към обществото. А международният жестов 
език трябва да бъде достатъчно добър за безпроблемна 
комуникация.

Първоначално Акервал искал да работи с добре из-
вестни личности, но след това се решил на обикновени 
хора, изпитали неблагополучия в живота си. Сериите 
бяха видяни от милиони  зрители  във Фейсбук.

Най-горещата беше безспорно историята на Естер от 
Испания. Емоционалният епизод разказва за насилие, 
физическо и психологическо, което е преживяла чрез би-
вшето си гадже. Тази публикация беше споделяна някол-
ко пъти във Фейсбук, а хората й се  възхищаваха заради 
нейната смелост. Имаше обаче и други, които заставаха 
зад приятеля й и частично не я възприемаха само като 
жертва.

Дебатите ясно показаха, че такъв въпрос се нуждае от 
повече разяснения. Този епизод е имал голямо влияние 
и върху модератора. „Проблемът с физическото и пси-
хическото насилие, с изнасилването, това е мъжки про-
блем”, казва Акервал. „В този момент ме беше срам да 
бъда мъж. Знам, че повечето мъже са хубави и добри. Но 
основният проблем е как мъжете възприемат жените.”, 
обяснява шведът.

 Акервал се идентифицира най-много с историята на 
Изабела. Тя разказва за живота си с биполярност. Самият 

режисьор също е биполярен (маниакално-депресивен) и 
това  стана публично преди година. Така, че темата беше 
нещо, което е скъпо за сърцето му и той е щастлив, че 
Изабела вече пое контрола над собствения си живот.

„Това направи всеки от главните герои. Те си възвъ-
рнаха контрола върху негативите, които тежаха върху жи-
вота им и избухнаха оттам.”

 Акервал се радва, че от зрителите е получил „много 
подкрепа и любов към гостите му. Те бяха наясно с въз-
можните последици от появата им. Но те също се заба-
вляваха в плаващата сауна и подкрепата на публиката ги 
направи по-силни.” 

Зрителите харесват концепцията, хората и техните 
истории. „Мнозина го аплодираха за идеята и изпълне-
нието, което го засяга. Но той предава аплодисментите 
на гостите си.

 Би било погрешно да се твърди, че всички тези исто-
рии са оставили Акервал незасегнат. Неговите „главни ге-
рои” му се довериха - и той успя да зададе въпроси, кои-
то никой друг не би посмял да зададе. Някои теми бяха 
нова територия за него, други бяха много добре познати. 

„Свалям им шапка, че ми повярваха и ми разказаха за 
най-лошите си моменти. Отговорността ми беше да превър-
на всичко това в нещо добро. Но след интервютата аз също 
много се вълнувах. Разбрах, че това е важно.” казва той.

 „Плаващата сауна” е проста концепция, при коя-
то двама души разговарят в сауна. Но не просто така за 
нищо, а за „малко повече от живота”!

Историите са мощни, стимулират към размисъл и са-
морефлекс, мислене за собствения живот. И за най-ва-
жното – „Искаме ли да минем през живота със завързани 
очи? Искаме ли така да живеем? Как е всъщност?” пита 
ни Ерик Акервал.

 Историите на тези хора  отразяват всекидневието. Но 
ние сме затворили нашите очи към него.

Публикацията подготви 
Росица  Караджова

Петте епизода на „Плаващата сауна” може да види-
те на:

www.tinyurl.com/floatingsauna

С „плаващата сауна“ срещу табута 
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Отговор от бр. 14/2020 г.

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

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

СУДОКУ

От клетките с чертичка по посока т(на часовниковата стрелка: 1. Наша пла-
нина. 2. Многогодишно тревисто растение с розови или бели цветове. 3. Град 
във Великотърновска област. 4. Название на древна Гърция. 5. Римска богиня 
на лова и горите.  6. Разказ от Емилиян Станев. 7. Държавно ловно стопанство 
в Разградски окръг. 8. Наш художник, нар. художник (1902-1997). 9. Част от 
квитанция, която остава към кочана. 10.Словашки поет (1793-1852) - „Дъще-
рята на Славия”. 11. Прабългарски род, сменил рода Дуло. 12. Наш драмати-
чен артист (1902-1985). 13. Наша поп фолк певица. 14. Стихотворение от Ра-
дой Ралин. 15. Тържествена форма на приветстване, или отдаване на почести 
с халосни артилерийски изстрели. 16. Вид спорт.

Съставил: Иван Манчев

Произход, 
куриози и 
знаменитости

Политически лидери, спор-
тисти, артисти и всякакви други 
известни, и неизвестни хора из-
ползват този жест, за да изкажат 
без думи обичта и благодарност-
та си към публиката и живота. 

Няма друг толкова универса-
лен знак по цялата планета!

Знакът, с който глухите хора 
означават любовта, е с произход 
от американския жестов език. И е 
буквално „изписан” с трите букви 
от дактилната американска азбу-
ка – I, L, Y (I Love You).

А съчетаването на трите да-
ктилни знака в една фигура на 
ръката е  не само невероятно 
красиво. То е изключително въз-
действащо. И не случайно става 
знакът за обич, на всички хора по 
света. 

Снимките го доказват.
Използват го най-видни све-

товни лидери. Използват го, 
защото знакът е напълно разби-
раем с трите широко разтворе-
ни пръста на ръката. Като че ли 
душата е отворена. Използват 
го, защото знаят, че и техните и 
почитатели го разбират. И вместо 
да говорят дълго и да подбират 
думи, които обикновено не мо-
гат да изразят изцяло доброто 
чувство, вдигат ръка с този знак. 
Публиката също – каква по-голя-
ма съпричастност към доброто 
има в такива моменти.

 Снимките ще ви покажат и 
друго – хората, които използ-
ват този жестов знак, са винаги 
усмихнати. Някои са на „върха” 
на щастието от своя успех, като 
спортистите например, други го 

Жестовият знак  „Обичам те!” – 
най-популярният на планетата 

използват като послание за вяра 
и добродетел, политиците пък с 
него искат разбиране.

Има и един куриоз.  
През юни 2017 г. Джийн Си-

мънс, член на музикалната гру-
па Kiss, има идеята да патентова 
жеста на дяволските рога – сим-
вол на хеви метъл групите. 

При едно от изпълненията си 
обаче, незнайно защо  вместо 
само с  два отворени пръста на 
ръката, той инстинктивно отваря 
и палеца, и жестът става друг – за 
обич, използван от глухите хора. 
Дори и той не устоява на тази 
магия. После бързо се отказва 
от идеята, тъй като се натъква 
на опозиция от голям брой хора, 
включително глухи, „Джийн дори 
не прави знака правилно. Той 
прави жестовия знак за „обичам 
те” – казва за него и певецът от 
музикалната група  Coven, на ко-
гото приписват въвеждането на 
дяволските рога.

Знаменитости, 
използващи 
знака ILY

Жестовият знак на американ-
ския език на глухите ILY е раз-
пространен широко и макар да 
не е универсален знак, повечето 
хора по света го използват. Мно-
го известни личности  го показват 
пред своята публика или фенове, 
независимо дали са глухи или не, 

вероятно защото сред качествата 
му е възможността да изразява 
обичта в неподвижен жест с ръ-
ката. Вижте някои от тях:

Барак Обама, бивш президент 
на САЩ, използва знака ILY в 
снимка, туитвана от извест-
ния глух модел Найл Ди Марко 

през 2017 г.

Ричард Доусън (вдясно), во-
дещ на телевизионния конкурс 
Family Feud (foto: Game Show 

Network LLC)

Бил Клинтън, бивш президент 
на САЩ (снимка: Ap Photo J. 

Scott Applewhite, 2012 г.)

Брайс Харпър, професионал-
на бейзболна лагенда (снимка: 
Катрин Фрей/The Washington 

Post, 2016 г.)

Далай Лама, 
духовен водач на 
тибетския бу-
дизъм (снимка: 
Анди Крос/Ден-
върският пост, 
2016 г.)

Иско, професионален футбо-
лист на Реал Мадрид  (снимка: 

Туеро-Ариас, 2017)

Джейдън Смит, американски ак-
тьор и рапър, син на актьора Уил 
Смит  (фото: BACKGRID, 2018 г.)

Папа Франциск, папа на Католическата църква и глава на Вати-
кана  (снимка: Асошиейтед прес, 2015 г.)

Публикацията подготви Росица Караджова


