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Уважаеми членове на
Съюза на глухите в България,
уважаеми приятели с увреден
слух от цялата страна,
Денят 12 ноември на тази година ще остане
паметен за историята на нашата глуха общност.
Защото след дълги години на неимоверни усилия, след прояви на неразбиране към нас, на политически конюнктури и какво ли още не, ние все
пак успяхме да направим първата голяма, но вече
сигурна крачка към бъдещето.
Трудна крачка – но тежка и вече непоклатима!
Пълното мнозинство, с което депутатите от
всичките парламентарни групи подкрепиха на 12
ноември Закона за жестовия език на първо четене, ни кара да бъдем не само удовлетворени, но
и горди за усилията, които положихме – понякога
изтощителни, но които ни донесоха успеха!
В последната година ние активно си сътрудничехме и работихме заедно с другите организации и сдружения на и за хората с увреден слух.
Радостно е, че станахме като един „юмрук” – и
защото се обединихме, станахме силни.
Само още една крачка (второто четене и окончателното приемане на закона) ни дели от законното използване на българския жестов език като
пълноценен език за общуване, образование и комуникация. И никога вече няма да се чувстваме
подценени и „безмълвни”. Не – със законния си
език на жестовете ще можем да имаме пълна и
разбрана от всички изява на мнението ни. Децата
ни ще имат адекватно на всички други деца образование, студентите ни ще учат за бакалаври
и магистри по специалността „Български жестов
език”. А другите – другите ще научат колко богат и
красив е нашият език, колко култура има и колко
потенциал.
Да, остава още една стъпка. Но не по-малко
важна. Защото между двете четения в парламента ние ще сме длъжни да поправим и усъвършенстваме за наша полза някои от точките, записани
в проектозакона. Което ще ни направи по-свободни, по-можещи и още по-активни хора в обществото.
Ще го направим! И ще успеем, защото на нашето поколение се падна тази голяма отговорност, но и тази чест да бъдем полезни за България!
Нека бъдем заедно, уважаеми приятели, за
да отворим своя свят чрез езика на знаците към
целия друг свят! И да приобщаваме към него – в
своето културно богатство, всички други хора.
Бъдете живи и здрави, приятели!
Ваш Николай Нинов, председател на СГБ
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Голямата стъпка към
желания успех

На 12 ноември единодушно - със
128 гласа „за” парламентът прие на
първо четене Закон за българския
жестов език. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и беше
приет на първо четене в присъствие
на представители на организациите
и сдруженията на и за хора с увреден слух.
.- Законът за българския жестов
език е голяма победа за глухата и
сляпо-глухата общност. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ
и заместник председател на социалната комисия Светлана Ангелова по
време на дебата по Закона за жестовия език.
- Законът за жестовият език е консенсусен - подчерта в изказването си
народният представител от ПГ на БСП
Георги Гьоков.
Управляващи и опозиция бяха
изцяло „за” закона, въпреки някои

обичайни словесни престрелки между тях в залата.
По повод приетия на първо четене Закон за българския жестов
език в Народното събрание, обръщение до всички медии изпратиха

РАВНОСМЕТКА

Върви напред
съюзът ни единен!

представителите на организациите и сдруженията на и за хора с
увреден слух.
Пълния текст на обръщението
представяме на стр. 2

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ
Горди сме!

Една хубава новина дойде преди дни
от Световната федерация на глухите
(СФГ). Ръководството й с удоволствие
съобщи имената на експертите, включени в групата по правата на човека с
акцент върху проблемите, засягащи
жени, деца и младежи, КОДА, ЛГБТ+
лица и глухи хора с увреждания, наред с други хора.
Изключително горди сме, че в толкова важно направление
– „Правата на човека”, е избрана като координатор София
Калинова! Пожелаваме й да е все така успешна и да отстоява
правата на глухите хора!
Четете на стр. 3

В нашите училища
Скъпи читатели, всички вие знаете, че през последните дни приключиха
годишните отчетни събрания, на които пред пълномощниците ръководствата
на РО и ТО отчитат дейността за 2019 година (която беше и юбилейна).
Отчетните събрания се
проведоха отговорно и с
изключителна сериозност,
въпреки ограничените и
дори стресиращи условия
за общуване в обстановка
на пандемия.
Но се проведоха отговорно и с чест при пълен
кворум и доказаха, че съюзът ни е достоен да преодолява предизвикателствата на времето!
В анализа за стореното
през годината, който днес
ще прочетете на страниците на вестника, подготвен от Петра Ганчева, ще
намерите информация за
стотици инициативи и осъ-

ществени идеи. Няма друг
такъв съюз или организация, които с такава енергия и сила да организират
членовете си, да ги правят
силни и можещи хора.
Съюзът на глухите е
тази организация!
Четете на стр. 4 и 5
за равносметката от
една добра година

Есента дойде с любовта към знанието и надеждата.
И никакви ограничения заради пандемията май няма да
могат да спрат децата ни да бъдат щастливи в своето училище. Няма – те, децата, искат и постигат своето!
Вижте на стр. 8 – нещо за красотата, която те са
сътворили и с която ще продължават да живеят и сега.

Британски съвет

По повод провеждането на предстоящата Европейска нощ
на учените в България, която е част от проекта REFRESH, финансиран от ЕК, Британският съвет отправя покана към глухите деца и младите хора до 35 години да вземат участие в
конкурс за рисунки. Конкурсът цели да насърчи участието и
интереса на глухите деца и младите хора у нас към науката.
За условията и предизвикателствата
на конкурса четете на стр. 3

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи до
15. 12. 2020 година.
Абонирането става във всички
пощенски станции на страната,
в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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На 12 ноември единодушно - със 128 гласа „за” парламентът прие на първо четене Закон за българския жестов език.
Законопроектът е внесен от Министерския съвет и беше приет на първо четене в присъствие на представители на
организациите и сдруженията на и за хора с увреден слух
По повод приетия на първо четене Закон за българския жестов език, обръщение до всички медии изпратиха
представителите на организациите и сдруженията на и за хора с увреден слух.
Представяме пълния текст на обръщението:

БЪЛГАРСКИЯТ ЖЕСТОВ ЕЗИК –
БЪДЕЩЕТО НА ГЛУХИТЕ ХОРА
Едно от най-значимите събития, коeто
глухата общност в България с нетърпение
очаква, е приемането на Закон за жестовия език. На 11 ноември в Народното събрание се разгледа на първо четене проект на Закон за българския жестов език.
Хиляди глухи споделят своето вълнение в социалните мрежи и следят новините по темата. Всички те обсъждат, дискутират и се надяват най-накрая в България
да се случи това, което навсякъде по света
от десетилетия съществува – Закон за жестовия език.
У нас свободата на словото повдига
много въпроси. Международните класации ни отреждат незавидно място заради ограниченията, които съществуват. Но
словото има своето място. Българският е
официален език и макар правото на мнение, изразяване, мисъл да се изкривяват
от дефектите на системата в страната, никой не може да ограничи напълно неговото използване.
За съжаление, проучванията имат
един съществен недостатък. Те не обхващат всички социални групи. Има една
общност в България, която е лишена от
своето естествено право на „слово”. В нормативните актове не е уредена възможността хиляди българи да се самоопределят като естествени носители на жестовия
език. Едно такова проучване би показало,
че България е дори много по-назад в свободата на изразяване, тъй като държавата
не гарантира човешкото право на глухите
хора да живеят пълноценно чрез български жестов език.
Как бихме могли да очакваме глухите
хора да учат, работят и участват пълноценно в социално-икономическия живот на
страната, ако на тях им се налагат ограничения, които оказват пряко влияние върху
развитието им? При липсата на стандарти,
методики и държавна политика, този език
не е равнопоставен на словесния. Оттам и
хората биват неравнопоставени на своите
чуващи съграждани, защото не могат пълноценно да се приобщят в обществения
живот.
Досега в българската образователна
система никога не е бил използван българският жестов език като пълноценен
език за общуване, образование и достъп
до информация и комуникация. Така глухият човек от ранна детска възраст бива
изключен от заобикалящия го свят.
Ние, глухите хора на България, не искаме такова бъдеще за себе си. И именно
затова нашите надежди са чрез Закона за
жестовия език да започнем постепенно
да преодоляваме всички зависимости и
ограничения, които не природата, а институциите неволно ни поставят.
Глухите хора са носители на българския
жестов език. В глухата общност са всички
глухи лица с различна степен на слухова
загуба и владеят български жестов език.
Българският жестов език възниква от глухите хора и е в центъра на българската глуха общност.

Целта на Закона за българския жестов
език е признаването му и създаването на
възможности за неговото устойчиво развитие като пълноценен език. Българският
жестов език е естествен и самостоятелен
език. Той има своя собствена граматика и
няма нищо общо с българския словесен
език. Жестовият език е триизмерен, визуален език за разлика от словесния, който
е звуков и линеен. Ключова роля за автентичността на българския жестов език имат
глухите хора
И ако българското слово се е съхранило през вековете, защото духовници и
будители са го разпространявали и преписвали в манастири и училища, то българският жестов език се е съхранил и развивал благодарение на общуването между глухите, които като пламък от свещ на
свещ са предавали знаците един на друг
през вековете.
Изразяваме подкрепа на Законопроекта за българския жестов език, като равноправни членове на работната група по
изготвянето на самите текстове. Жестовият език е за българската глухата общност,
а не за институциите.
Възражения
В проектозакона съществуват няколко
спорни точки, които не отразяват волята
на глухата общност и се опитват да омаловажат водещата роля на глухите в правото
им да избират как да се информират, така
както и чл. 21 от Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания гласи.
На първо място, нашето настояване
е да отпадне чл. 2 Българският жестов
език позволява използването и създаването на системи за комуникация, които
подкрепят подходи на общуване и овладяване на други езикови компетентности.

Този член не предписва права, нито
вменява конкретни задължения, но отваря възможност за подмяна на волята на
глухата общност за признаване на българския жестов език като естествен самостоятелен език.
Налагането на всякакви допълнителни
средства извън естествения жестов език
в езиковото и комуникативното обучение, както и в жестовия превод, води до
изкуствено влияние върху чистотата на
езика.
Законодателят вече се е погрижил
чрез системите за комуникации като мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни продукти, аудио-визуални средства и алтернативни форми да
създаде достъпна среда (Наредбата за
приобщаващо образование, изм. и доп.
ДВ. бр.48 от 26.05.2020г).
Съгласно Доклада за цялостната
предварителна оценка на въздействието на закона за българския жестов
език е записано, че калкиращата реч също
представлява изкуствена комуникационна система.
Калкиращата реч (произношение буква по буква) и българският жестов език
имат различни граматични правила и
структури. Въпреки това към момента се
използва активно в обучението на жестовите преводачи и в образованието на глухите деца и ученици.
Считаме, че жестовият език е иновация, която ще доведе и до въвеждането на
билингвистичния подход на образование
и ще обогати Наредбата за приобщаващо
образование, като добави още един несъществуващ подход на образование за глухите деца. Никой не отхвърля съществуващите подходи, но е време да се подготвим
да въведем българския жестов език пълноценно в системата на образованието,

за да се постигне реална билингвистична
среда за глухите деца и младежи в тяхното
образование.
Второто искане на представителите
на глухата общност за промяна в проекта на закон за българския жестов език е
педагогическите специалисти в специалните училища за ученици с увреден слух,
ресурсните и профилираните ресурсни
учители, които работят с деца и ученици
със слухова загуба в системата на предучилищното и училищното образование да
са и с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Български жестов
език”. Същото се отнася и за професията
„Жестов преводач”.
Без обвързване на БЖЕ със специалности в университетите с педагогически факултети качеството на преподаването на
езика няма да отговаря на нужните стандарти, за да задоволи потребностите на
глухата общност.
България трябва да се подготви за момента, когато законът влезе в сила да има
силни, мотивирани и достатъчно педагогически кадри, които да обезпечат и реализират предвидените възможности за
използването на българския жестов език
в детските градини и училищата, както и
добре подготвени жестови преводачи.
Третото искане е за промяна в състава на Съвета по български жестов език,
който ще е консултативен орган към Министерството на образованието и науката.
Предложението на глухата общност е този
Съвет да се състои от 15 членове.
Считаме, че глухите членове следва да
имат мнозинство от осем представители
на общността на глухите лица и на сляпо-глухите лица. Няма как болшинството
от представителите в съвета да са от чуващи хора, за които жестовият език не е
присъщ. След като това е Съвет за българския жестов език, редно е болшинството
от членовете му да са глухите и сляпо-глухите хора, носители и ползватели на български жестов език.
Глухите хора в България винаги са откликвали на призивите за обединение,
съпричастност, справедливост. Понасяли
са несгоди, дискриминация, лишения.
След години на непрестанна работа е
настъпило време да бъде издигнат мост,
който свързва различни култури, където
общуването между света на глухи и чуващи да се случи. Два свята, които, за съжаление, у нас все още се разминават и не се
разбират напълно.
С приемането на Закон за българския
жестов език глухите отварят своите врати
за всички чуващи и езикът на знаците ще
разкрие своето богатство, като равнопоставено, естествено изразно средство.
НИЩО за НАС без НАС!
Благодарим Ви, читателю, че ни „изслушахте”!
С уважение,
Българска глуха общност
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Горди сме!

Една хубава новина дойде преди дни от Световната федерация на глухите (СФГ). Ръководството й с удоволствие
съобщи имената на експертите, включени в групата по
правата на човека с акцент върху проблемите, засягащи
жени, деца и младежи, КОДА, ЛГБТ+ лица и глухи хора с увреждания, наред с други хора.
Общата цел на тази експертна група е да съдейства
за ежедневната работа чрез предоставяне на специфични
експертизи, насоки и съвети, свързани с тяхната сфера на
познание.
Тези експерти ще работят в съответствие със стратегията за 2020-2030 на СФГ. Експертната група на СФГ „Човешки права” включва като координатор София Калинова,
от България и експертните членове Джен Блайт, Австралия; Абигейл Горман, Великобритания и Тамон Хироши, Япония.
За обща информация – експертните групи на СФГ са консултативни органи към съвета на СФГ и неговите работни комитети,
борда на младежката секция и секретариата, като общата им
цел е да подпомагат ръководството на световната организация
в ежедневната му работа, предоставяйки специфични експертни познания, насоки и съвети, свързани с тяхната област на знанието. Тези групи ще работят в съответствие със стратегията за
СФГ за периода 2020-2030 г., плана за действие на СФГ за периода 2020-2023 г. и приоритетите, посочени от съвета.
В експертната група „Достъпност” (тълкуване на технологии
и жестов език) членовете й работят по достъпни технологии и
интерпретация на жестов език със специализация по достъпност на информацията. В нея са включени д-р Матиаш Дебевц,
от Словения като координатор; Алим Чандани от Индия, д-р
Иноуе Масауки от Япония и Елизабет Локууд от САЩ като експертни членове.
В експертната група „Образование”, която се фокусира върху ранната намеса и обучението през целия живот, в допълнение към изпълнение на член 24 от Конвенцията за правата на

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Стартира онлайн
платформа за здравна
помощ от лекариспециалисти

човека са включени Катрин Дрю от Великобритания Тайни Холмс-Хлайбок от САЩ, Кристин Сноудън и Джоан Уебър от Канада
и д-р Йоко Кабаяши от Япония.
В групата „Езикови знаци и изследвания на глухите” влизат
експертните членове д-р Адам Робърт от Великобритания и Оно
Красборн от Холандия.
Изключително горди сме, че в толкова важно направление
– „Правата на човека”, е избрана като координатор София Калинова! Пожелаваме й да е все така успешна и да отстоява правата на глухите хора!
Публикацията подготви Петра Ганчева
от информация в сайта на СФГ

Покана за участие в
конкурс
По повод провеждането на предстоящата
Европейска нощ на учените в България, която
е част от проекта REFRESH, финансиран от ЕК,
Британският съвет отправя покана към глухите
деца и младите хора до 35 години да вземат
участие в конкурс за рисунки. Конкурсът цели
да насърчи участието и интереса на младите
глухи хора у нас към науката, и е част.
Покажете ни необичайно растение или
дърво, което сте видели, накарайте ни да го
видим през вашите очи, разкажете чрез колорита на творбите си защо ви е впечатлило! Използвайте каквато техника пожелаете. Какво е
необходимо, за да участваш:
Стъпка 1: Нарисувай своята картина – използвай хартия и моливи, флумастери, пастели, бои.
Стъпка 2: Сканирай я – със скенер или
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дори с телефона си – максимален размер на
файла 5 мб.
Стъпка 3: Не по-късно от 20 ноември я изпрати на адрес: booking@britishcouncil.bg
В Тема/Subject напиши: Фантастични растения. В съобщението напиши твоето име и
фамилия, дай заглавие на картината с кратко
описание. Напиши също на колко си години, от
кой град или село си, от кое училище.

На 21-22 ноември ще има заседание на
журито, съставено от художници и учени, а на
27 ноември ще обявим наградените в трите
възрастови категории – 4-11 г., 12-17 г., 18+.
Разбира се, глухи момичета могат да
участват и в някои от останалите конкурси:
„Силна нежност”, който кани момичета и млади жени да споделят в есе вдъхновяващи истории; „Корени на вдъхновението” с разкази за
вдъхновяващи учители; „Един ден в живота на
академика”, за среща с някой от изтъкнатите
академици от БАН и „Казана дума”, за създаване на нови „късметчета” с цитати от и за учени.
Ние, от Британския съвет отдавна и системно подкрепяме глухите хора в България,
в това число чрез промотиране на жестовия
език в рамките на Европейски ден на езиците
и други инициативи. Ще се радваме заедно да
помогнем за приобщаването на глухи хора и
към науката.
Ще Ви бъдем благодарни за участието и
не забравяйте – последният срок за изпращане на творбите е 20 ноември!
Любов Костова

ОТ НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вътрешен
турнир по шахмат
На 1 ноември в клуба на районната организация на глухите в

Ямбол се проведе първенство по шахмат с участието на шахматистите на организацията – трима мъже и две жени.
След оспорвани двубои на първо място се класира Симеон
Симеонов от Ямбол; второ място зае Стоян Патрашков, а на трето
място се класира Йордан Добрев, също от Ямбол.
При жените първо място зае Златка Минчева, второто място
спечели Катя Делийска. от ямбол.
Следприключване на състезанието председателят на РО
Стоян Патрашков поздрави всички участници в турнира и връчи
грамоти на победителите за успешното им представяне.
Живка Димова, координатор на РО на глухите в Ямбол

В София

Проведе се общо отчетно годишно събрание

Поради
утежняващата
се епидемична обстановка,
тази година ръководството
на софийската районна организация реши събранията на
териториалните организации,
както и общото събрание на

пълномощниците на РО-София да се проведат наведнъж
– с отворени врати за всеки
желаещ и престрашил се да
присъства.
Наистина много хора се
отказаха, но дойдоха 10 души,

които имаха смелостта и любопитството да присъстват на
събранието.
Председателят на РО Дамян Калчев откри събранието,
като посочи, че тази година е
проблемна заради вируса, но
знае, че има много въпроси и
ще даде думата на присъстващите.
Въпросите бяха свързани
с барчето, но и с бъдещето на
организацията. Защото, ако
тази епидемична обстановка
продължи, какво ще се прави догодина… Създаде се задушевна и активна дискусия
между присъстващите.
Председателят
обясни
накратко какво ще се очаква
като събития идните месеци,
като обърна внимание, че за
другата година остава да се да
се направят доста неща, които
тази година бяха пропуснати и
накрая благодари на присъстващите за участието им, след
което закри събранието.
Зоя Гюрова

Честит
юбилей!

Над 120 лекари ще консултират пациенти през водещата платформа с цел хората да получат квалифицирана
здравна помощ чрез няколко клика от домашния компютър или телефона си, без да се налага да бъдат посещавани от специалист у дома си. Адресът на платформата е:
https://www.healee.com/bg/
„Във времена, в които достъпът до здравна помощ е
затруднен, телемедицината е най-лесният и достъпен начин да се получи квалифицирана лекарска помощ. Понякога тя спасява човешки животи. В инициативата участват
специалисти, които могат да помогнат на хората без спешна нужда от болнично лечение. Надяваме се да помогнем
на всички, които имат нужда от лекарски грижи в този
труден за страната момент”, казва един от основателите
на Healee Йосиф Дишлиев. „Всеки, който е с позитивен
тест за COVID-19, има симптоми, не е в критично състояние и не се нуждае от спешна хоспитализация, е добре да
направи онлайн консултация с висококвалифициран специалист, с който да обсъди състоянието и лечението си“,
призовават лекарите. В помощ на пациентите и здравната система са включени водещи медици от области, като
пулмология, вътрешни болести, детски болести, инфекциозни болести, имунология, микробиология, УНГ, образна
диагностика и др. Списъкът на всички лекари в онлайн
платформата Healee, предоставящи COVID-19 консултации, може да бъде намерен на следния адрес: https://
www.healee.com/bg/COVID#about
Предимството на Healee пред другите начини за комуникация е, че пациентите и лекуващите ги лекари поддържат постоянна връзка помежду си, чрез видео и аудио
консултации, чат и възможност за обмен на файлове,
снимки, медицинска информация, независимо колко далеч се намират един от друг.
Онлайн консултациите в Healee са заплатени, като в
случай че пациентът избере консултация с конкретен специалист, цената е предварително определена от самия
лекар и може да се види преди стартиране на консултацията. Приложението е безплатно за потребители и лекари от България - пациентите заплащат единствено на лекарите прегледите и услугите, които ползват. Пациентите
могат да използват Healee по три начина:
- Те могат да намерят своя лекар или да изберат друг
специалист и да стартират онлайн консултация с него –
чрез съобщения, видео или аудио разговор.
- Неalee дава възможност и за запитвания към подбран
екип от лекари. Пациентите описват проблема си, като
може да добавят снимки и медицинска документация, и
получават отговор от някой от лекарите в гарантиран срок.
- Приложението разполага и със специален Healee
Chatbot, който насочва към спецификата на заболяването
и конкретен лекар, който да помогне – бързо, лесно и без
неясни въпроси.
Най-важното е, че всяка лична информация, която
се предоставя чрез Healee, е напълно защитена. Същото
важи и за плащанията през приложението – те се извършват с карта, Paypal или epay.
Healee е водеща платформа за телемедицина и онлайн медицински консултации в България, която се използва и в страни като Великобритания, САЩ, Австралия
и др. Към момента над 1500 лекари развиват практиката
си онлайн с нас. Телемедицината направи огромен скок в
развитието си в световен мащаб през 2020 г. в ситуацията
на COVID-19 пандемия.

Удължават валидността на
личните
документи
Шофьорските книжки, които изтичат до януари месец

Една от достойно трудещите се
в „Тих труд” ЕООД в Лом - Стоянка
Георгиева Донкова, чества наскоро
юбилей – половин век!
Редакцията на вестник „Тишина” се присъединява към благопожеланията на близките и приятелите на Стоянка, като й желае от
сърце да е здрава, честита, обичана
и щастлива за още много години
напред!
Нека не само сега, но и занапред обичта на близките, приятелите и колегите да бъде винаги с нея!

догодина, ще бъдат валидни още 7 месеца след крайната им дата. Личните карти, международните паспорти и
документите за пребиваване на чужди граждани се удължават с половин година, прие на второ четене парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.
Промените влизат като част от измененията в Закона
за извънредното положение. Отново там депутатите записаха, че съдилищата ще решават сами как да действат
при усложнена противоепидемична обстановка.
Без никакъв дебат и с 18 гласа „За” депутатите приеха 6-месечното удължаване на валидността на личните
карти и международните паспорти, които изтичат в до
края на януари догодина. В променения Закон за извънредното положение вече са включени и документите на
чужденците, пребиваващи у нас.
„Организацията е създадена за цялата страна. За София
мога да кажа, че всички районни управления работят сутрин
от 7 сутринта, точно за да няма струпване на хора и опашки,
вечер до 17.30 часа”, обясни директорът на дирекция „Български документи за самоличност” Светлана Ценева.
Публикациите подготви
Петра Ганчева по данни от интернет медии
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СЪЮЗЕН ЖИВОТ

Върви напред съ
От стр. 1

РАВНОСМЕТКАТА НА ЕДНА
ОТЧЕТНА ГОДИНА
Скъпи читатели-приятели, повечето от вас знаят, че в
момента във всички районни организации на Съюза на глухите в България се провеждат годишните отчетни събрания, на които пред пълномощниците ръководствата на РО
и ТО отчитат дейността за отчетната 2019 година (която беше и юбилейна).
Тази, неочаквано стресираща и ограничаващи ни в без
друго ограничените ни възможности за общуване година,
ме накара да преосмисля как да направим достъпна за всички вас, редовите членове и наши привърженици, информацията за осъществената от Съюза на глухите в България и
неговите поделения дейност през отчетната година.
И си казах: защо да не променим традиционните скучни
и формални публикации за проведените отчетни събрания
по места с един по-обстоен преглед на свършеното през отчетната година по места и като цяло – от организацията?
Така, освен пълномощниците на РО и СГБ, и вие, скъпи наши
приятели-читатели, ще получите нагледна представа за
дейността във всички районни организации през отчетната година – накратко, с активното участие на членовете
им. Първо бих искала да разкажа за дейността на едни от
най-активните.
Започвам с РО-Пловдив, където културно-масовата дейност
действително беше разнообразна и включваше различни прояви, като: сбирки в клубовете на РО и ТО с беседи на здравни, социални, политически, исторически и други разнообразни теми;
честване на национални и съюзни празници, народни обичаи,
рождени и именни дни на членовете; включване в тържествата по повод обявяването на Пловдив за европейска столица на
културата; предоставяне на информация относно ползването
на приложението за тел. 112 за хора с увреден слух и говор;
отбелязване на деня на Тракия и битката при Одрин през Балканската война; отбелязване на 146 г. от обесването на Васил
Левски; участие във възпоменателен митинг-поклонение и поднасяне на цветя на гроба на Гина Кунчева, майката на Левски;
участие в освещаването на бойните знамена на 61 Стрямска механизирана бригада; участие в празничната програма по случай
деня на самодееца; отбелязване на международната седмица
на глухите; провеждане на коледно-новогодишни празненства
и др. Реализираха се репетициите на художествено-самодейните колективи, които взеха участие в юбилейните тържества
в Приморско и много други. А туристическата и спортната дейност през годината основно бяха съсредоточени в участието на
членовете във вътрешното първенство по спортен риболов на
яз. „40-те извора” до Асеновград; излети и екскурзии; участие
на шахматистите във вътрешното и в националното първенство
по шахмат; участие във вътрешното първенство по спортен риболов на яз. „Трофей” до с. Войводиново и последвало участие
в националното състезание на СГБ по спортен риболов на яз.
„Палица” .
Културно-масовата дейност на районната организация във Варна също беше реализирана с много мероприятия
с активното участие на самодейци и членове, като например
клуб „Трета възраст” традиционно отбеляза Бабинден; на 23
януари групата по арт терапия и фотография откри фотоизложба „Море и лебеди”; на 14 февруари беше честван „Трифон
Зарезан” заедно с деня на влюбените; на 23 февруари групата
по арт терапия участва в концерт съвместно с танцова школа
„Фолклорен извор”; на 8 март клубът на жените организира
празнична среща на жените, а в забавната вечер „Пролетно
настроение”, организирана на 30 март, се включиха много съюзни членове. На 25 април групата по арт терапия осъществи
самостоятелна фото изложба на Тодорка Пенчева; на 22 април
групата по приложна арт терапия откри традиционната великденска изложба с изработени от членовете сувенири; на 24
и 25 май групата по танц терапия участва в Международния
фолклорен фестивал „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Охрид,
Северна Македония, а на 20 юни беше открита фото изложбата „Македонски фото етюди”; на 26 юни танцьорите участваха в концерт „Варна пее и танцува” на сцена „Раковина“ в
Морската градина; открита беше поредната фото изложба „В
сърцето на България”; от 20 до 22 септември танцовият състав към ЦСРИВХУС участва в 28-я национален фестивал на ХС
на СГБ в Приморско. А по отношение на туристическата и
спортната дейност, бяха реализирани редица прояви, сред
които екскурзия до Котел, Жеравна и крепостта Овеч до Провадия; турнир по шахмат с участието шахматисти от организацията; участие в първенството по шах за глухи; рибари участваха в първенството по спортен риболов за глухи; екскурзия до
Калофер, Карлово, Панагюрище, Хисаря, Копривщица; туристи
покориха връх Ботев; членове посетиха замъка в Равадиново,
Созопол, Ахелой, Резово и Несебър; проведе се екскурзия до
Чипровци, Белоградчишките скали, Враца и Елена.
Не остана по-назад и ямболската районна организация,
ръководството на която се стремеше да реализира редица мероприятия, с които да обогати духовния и културния живот на
членовете си – като още от началото на годината в клубовете в
Ямбол и в Сливен бабите и жените отпразнуваха Бабинден; на
14 февруари младежката организация към РО проведе празнен-

ство по повод деня на влюбените; за осми март бе осъществено
празненство с участието на жените от РО, а жените от Сливен
проведоха тържество в клуба; съюзни членове от Ямбол и от
Сливен гледаха спектакъла „Граници” на театър „Цвете” с участието на глухи актьори; честване на Великден в РО и ТО-Сливен; бяха провеждани редовни репетиции на самодейците за
участие в юбилейното тържество в Приморско; по повод деня
на християнското семейство се състоя сбирка на членовете, а
на 3 декември, международния ден на хората с увреждания в
тържеството и концерта се включиха и членове на РО и ТО. Членовете на РО-Ямбол взеха активно участие и в туристическата и спортната дейност за 2019 г., която също беше богата
на прояви – от 29 до 31 март беше осъществена екскурзия до
Истанбул; участие в зимния младежки лагер в Банско; участие
във вътрешното първенство и националното състезание по шахмат; осъществиха се 3 екскурзии, а един от нашите шахматисти,
включен в националния отбор на СГБ, взе участие в зимните
олимпийски игри по шахмат в Италия; в края на годината се
проведе екскурзия с 6 членове.
И в Русе дейността бе добра и изпълнена с много прояви с участието на членовете в тях: на 24.01. честваха, както
винаги, Бабинден; проведоха с много настроение и забава състезание за най-хубаво домашно вино по повод Трифон Зарезан;
на 19 февруари се включиха в честването по повод годишнината от обесването на Васил Левски; осъществиха и традиционното честване на 8 март; на 28 юни взеха участие във фестивала
„Музика и цветове”; денят на СГБ на 12 юли, заедно с 85-годишнината на организацията отпразнуваха съвместно с приятелите
си от РО–Ямбол; група от активисти и самодейци взеха участие
в юбилея и фестивала на СГБ в Приморско, а на 31 октомври в
клуба на РО се състоя тържествено събрание по повод 85-годишнината на СГБ с награждаване на изявени активисти. Малко
преди края членовете на РО присъстваха на премиерата на книгата „Духът е воля” и на изложбата на художничката с увреден
слух Мирела Венциславова. През декември по традиция самодейци от организацията се включиха във фестивала „Светът е
за всички” и в програмата на двете новогодишни празненства.
За изминалата година дейността по отношение на спорта и туризма беше съсредоточена в три основни направления – екскурзии, шахмат и футбол, като се осъществиха редица прояви
с участието на членовете на организацията.
В шуменската районна организация за първи път от доста години бяха сформирани група по пантомима и състав за
народни танци. Всички самодейци взеха участие в юбилея и
фестивала на СГБ в Приморско, където показаха много нови
танцови изпълнения. Новосформираният танцов състав изнесе
и благотворителен концерт-базар на 30 ноември, съвместно със
студентите от Шуменския университет.
Ръководството на районната организация в Горна
Оряховица осъществи през отчетната година най-разнообразни прояви, сред които традиционното честване на народните
празници и обичаи, като Бабинден, Трифон Зарезан, Великден,
Еньовден, Коледа; а също и честване на националните празници, като 3 март; по места членовете отбелязваха Първи март и
Първа пролет с направа и изложба на мартеници. Традиционно
също така се отпразнуваха юбилейните годишнини и рождените дни на активистите и членовете, а за разнообразие в ежедневието се организираха сбирки и дискусии извън клубовете,
на чаша кафе или в парковете.Осъществиха се и колективни
посещения на изложби и концерти. Много често в клубовете
се обсъждат филмите и сериалите, гледани по телевизията; отделни членове, пътували извън България, споделят своите впечатления и видяното. А по отношение на спортно-туристическата дейност, за 2019 г. са проведени множество спортни и
туристически мероприятия с членовете – екскурзии, излети и
автопоход.
Не по-малък за дейността на СГБ през отчетния период
бе и приносът и на другите районни организации.
В софийската районна организация културно-масовата
дейност се реализира с участието на членове в юбилейните
тържества в Приморско. А по отношение на туристическата и
спортната дейност бяха осъществени екскурзия до Цари Мали
град; две почивки в Турция; екскурзия до Гърция; участие на
състезатели в регионален турнир по шахмат; участие на състезатели в националното първенство по риболов; традиционен
празник на РО-София на хижа „Панчо Томов”.
Плевенската районна организация успя да осъществи нещо наистина ново по отношение на организационната
дейност (и бих се радвала, ако бъде пример за другите в това
отношение!) – семинар в съюзната база в СЗМБ с представителите на всички териториални организации, съвместно с
управителите на „Тих труд”. Освен това, по отношение на културно-масовата дейност, във всички клубове традиционно се
честваха обредно-народните празници като Бабинден, деня
на лозаря (Трифон Зарезан), деня на влюбените, Сирни заговезни и Първа пролет, Великден и Коледа. Празнуването на
рождени дни също е традиция за членовете. В края на годината се организираха и проведоха коледни и новогодишни празненства. Най-новото е, че към РО започна да функционира
курс по готварство, който привлече много от членовете и беше
място за споделяне на вкусни домашни рецепти. През годината в клубовете се организираха и проведоха и различни беседи и дискусии по различни теми, интересуващи членовете
на организацията. Спортната и туристическата дейност беше
осъществена с членовете, които участваха в националното
първенство по шахмат и в държавното първенство по спортен
риболов; а също и в редица екскурзии и излети.
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Културно-масовата дейност на старозагорската организация. се осъществяваше предимно в клубовете, където традиционно в клуба на РО се провеждаха чествания на
юбилейни годишнини, рождени и именни дни, чествания на
народни обичаи, пролетни и зимни празници, като Великден,
деня на детето и др. Самодейците взеха участие в националния фестивал на художествената самодейност на СГБ в Приморско, а туристическата и спортната дейност се осъществяваше съобразно сезона, като през студените зимни дни
не се провеждаха прояви. Членове на организацията взеха
участие във вътрешното първенство по спортен риболов на
езерото „Загорка” в гр. Стара Загора; членовете се включиха
и в първенството по спортен риболов на язовир „Палици”; а
шахматистите участваха във вътрешния турнир по шахмат и в
първенството по шах.
В районната организация на глухите в Бургас културно-масовата дейност за отчетната 2019 г. включваше не само
честването на народните празници и обичаи, но и знаменателният за членовете Ден на СГБ, който бе юбилеен – навършиха се
85 г. от създаването на организацията; проведоха се различни
културни прояви, сред които отбелязването на международната седмица на глухите и международния ден на глухите; а
самодейните колективи към РО участваха в юбилейните празненства, посветени на 85-годишнината в Приморско. Туристическата и спортната дейност в организацията през годината
се осъществи предимно в участия в държавното първенство по
спортен риболов; а по случай Международната седмица на глухите се проведе екскурзия.
В РО на глухите в Дупница културно-масовата дейност
традиционно включва честването на народни празници и обичаи като Бабинден, Трифон Зарезан, Първа пролет, Великден
(с обичайната изложба-конкурс и кулинарно състезание) успоредно с репетициите на художествено-самодейните състави за
участието им в юбилейните тържества в Приморско. В туристическата и спортната дейност риболовците на организацията участваха в първенството по спортен риболов, а шахматистите – в държавното първенство по шахмат; осъществи се и
дългоочакваното посещение до местността „Провиралката” на
гроба на св. Иван Рилски над Рилския манастир.
В хасковската районна организация на глухите (не е
на последно място в хронологията на дейността!) културно-масовата дейност включваше както чествания на
юбилейни годишнини на членовете, така и на народните
празници и обичаи, а също и провеждане на репетиции със
самодейците, които взеха участие в юбилейните празненства
в Приморско. За Международния ден на хората с увреждания 3 декември самодейците участваха в концерта в театър
„Иван Димов”; а три ТО също отбелязаха 3 декември; осъществи се и празнуване на Коледа в РО и в 4 ТО. Освен това,
членовете на РО и ТО взеха участие във вътрешното и националното състезание по шахмат и в националното състезание
по спортен риболов.
Относно цялостната съюзна дейност през отчетната година, Съюзът на глухите в България осъществи национални прояви, в които акцентът бе винаги юбилеят на организацията.
Първата от тези прояви и инициативи бе проведеният от 1
до 4 март в Банско, в хотел „Четирилистна детелина” четвърти
пореден младежки зимен лагер-семинар. В събитието, в качеството на делегати участваха 10 души, а като гости и деца – 105
души. На всички бяха раздадени както програмата на семинара,
така и тениски с различен цвят, според целта на участието им.
В рамките на семинара лекторите представиха изключително
интересни презентации, а също имаше и много уъркшопове и
забавни игри.
От 28 до 31 март в Пловдив за осми пореден път се проведе
Европейски форум за социалното предприемачество, на който СГБ представи на своя специализиран щанд продукцията на
девет от своите предприятия „Тих труд-ЕООД” в Бургас, Варна,
Дупница, Лом, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.
Грамота и специален плакет за иновативен продукт получи „Тих
труд-ЕООД” от Варна за изработената колекция „Български национални носии”. Министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков посети щанда на СГБ и проведе разговор с Николай Нинов, председател на СГБ, който сподели с него сериозния
проблем за предприятията, свързан с европейския регламент
1407, силно ограничаващ възможностите на съюза да участва в
европейски проекти.
Следващото значимо събитие, осъществено отново съвместно с МОСГБ, се състоя на 6 април във Враца, в хотел „Хемус”. Там се проведе ежегодният традиционен пролетен бал с
участието на млади членове от цялата страна. Програмата на
бала включваше томбола, игри, награди, танци; а на следващия
ден участниците имаха възможността да посетят местните културно-исторически обекти и природните забележителности на
град Враца.
От 10 до 12 май, в сътрудничество със Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, в столицата се състоя Третото първенство по шахмат с участието на 29 от най-добрите
състезатели по шах от всички районни организации. Най-добрите от тях бяха включени в националния съюзен отбор, който за първи път ще вземе участие в зимните олимпийски игри
през декември.
От 7 до 9 юни, съвместно със Спортната федерация на глухите в България и с финансовата подкрепа на Министерството на
младежта и спорта, с риболовците от цялата страна се проведе
Третото поред първенство по спортен риболов на язовир „Па-

лици”. Състезанията бяха в две категории – на дъно и на плувка.
Състезателите бяха общо 54 мъже и жени. Първенството премина изключително оспорвано.
Възродена беше и една прекрасна традиция в чест на юбилейната годишнина на организацията – участието на съюзни
членове със собствен труд и умения в ремонтирането и обновяването на клубните помещения, които за тях са втори дом.
След направените ремонти на клубовете, всички, които вложиха уменията и способностите си с доброволен труд, се събраха
в изцяло обновените помещения и отбелязаха 12 юли – рождения ден на СГБ.
По повод 85-годишншния юбилей СГБ издаде книга-история, включваща подробно хронологично описание чрез текст
и снимки, на цялостната организационна, културна, спортна,
туристическа, производствена и печатна дейност, осъществена
през тези 85 години. Представянето на книгата във вестник „Тишина” бе направено в юбилейното издание на вестника, посветено на патронния съюзен празник.
В средата на юли в Пазарджик се проведе общо събрание
на най-голямата българска младежка платформа – Националния младежки форум (НМФ). На него, след представена презентация за дейността на младежката организация към СГБ, тя
бе приета за член на НМФ.
От 17 до 27 юли, в Париж, Франция, се проведе 18 световен
конгрес на СФГ с юбилейна, 20-а Генерална асамблея. На тази
асамблея (Общо събрание на СФГ), която се състоя на 21 юли в
двореца на конгресите в Париж, присъстваха 114 делегати от 67
държави, сред които бяха Николай Нинов, председател на СГБ
и София Калинова, отговаряща за международната дейност при
СГБ. В това забележително събитие участваха и заместник председателят на СГБ Диян Демиров, а също и двама представители
на МОСГБ – Росица Караджова, председател и Вилдана Демерджиева, член на ръководството. Чрез видео клипове в съюзната
фейсбук страница се представяше навременна информация за
това, което се случваше на живо в конгресната зала.
На 20 септември тържествено бе отбелязан 85-годишният
юбилей на Съюза на глухите в България. Голямата зала на народното читалище „Самообразование” в град Приморско, където бе проведено тържеството, се оказа малка за дошлите над
200 гости, съюзни членове и участници. Юбилейното честване
на организацията, 80-годишнината от културната съюзна дейност и 28 национален фестивал на самодейните колективи на
СГБ се състояха от 20 до 22 септември.
Международната дейност на СГБ, освен с участието на
двамата съюзни представители в 18 световен конгрес на Световната федерация на глухите, включваше и осъщественото по
инициатива на НАПЖЕБ, съвместно с представители на международната асоциация на жестовите преводачи (EFSLI) и в партньорство със СГБ, в столицата, в залата на съюзния дом, първо
по рода си обучение на жестови преводачи.
От 20 до 22 ноември в културния дом на Съюза на глухите в
България в столицата се състоя обучителен курс организиран
от СГБ по европейския проект „Подобряване пригодността за
заетост на хора със слухови увреждания – proHear”. В курса
участваха 28 глухи хора, които получиха „Сертификат за успешно участие”, който им даде нов път за професионално бъдеще.
От 8 до 10 ноември в курорта Старозагорски минерални
бани беше проведен национален младежки семинар под надслов „Жестов език – минало и бъдеще” с отчетно-изборно събрание на МОСГБ.
От 22 до 24 ноември в Старозагорските минерални бани
се проведе национален семинар с ръководствата на териториалните структури на СГБ от Северозападна България – район Плевен. Към семинара по определени въпроси, касаещи
дейността на РО и ТО, се присъединиха и участваха в дискутирането и част от работещите в „Тих труд ЕООД” - Плевен и „Тих
труд ЕООД” – Лом.
Годината бе богата и на спортни събития – освен проведените състезания по риболов и шахмат, се състоя и първенство
по футзал; осъществи се и успешното участие на глухи спортисти в европейските първенства по борба и карате.
От 11 до 21 декември съюзният национален отбор по
шахмат взе участие в ХIХ зимни олимпийски игри за глухи
Deaflimpics, които се проведоха във Валтелина, Италия. За
първи път в програмата на зимните игри за глухи беше включен спортът шахмат. За СГБ и България беше гордост и амбиция да покажат отново уменията на шахматистите ни, които
от много години са начело на този интелектуален спорт. Съюзният отбор в основния си състав беше от 5 състезатели –
Веселин Георгиев, Николай Нинов, Александър Добрев, Симеон Симеонов и Георги Пенев (резерва); както и с участие в
състезанията по бърз шах при жените на Гълъбина Лозанова.
При оспорвана конкуренция (участваха общо 85 шахматисти с
15 отбора от цял свят) българските шахматисти се класираха
на пето място. В класирането по „победи на дъска” Веселин
Георгиев стана втори на втора дъска, а Николай Нинов – трети
на трета дъска.
Изминалата 2019 година беше наистина една изключително
забележителна и успешна за членовете на Съюза на глухите в
България година. И, за да я има за още много години напред
тази наша славна организация, нека и занапред да продължаваме заедно – за по-добро бъдеще. Въпреки трудностите и проблемите, въпреки тежката обстановка в страната поради пандемията – доказахме, че духът ни е несломим и че ще се борим
докрай за правото на равнопоставен труд и живот; за правото
на български жестов език.
Петра Ганчева
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Есен, добре си ни дошла със слънце и красота!

Есента… Тя не може да се сбърка с нищо друго! През есента
листата на дърветата се превръщат в истинска цветна феерия
и променят цветовете си. Кафяви, жълти, оранжеви – истинска
красота.
Освен това през есента има изобилие от вкусни и полезни плодове – грозде, круши, ябълки…
Наистина няма как да сбъркаш есента с друг сезон!
Под топлите слънчеви лъчи на есенното слънце и обгърнати от
аромата на есента, в училището за глухи деца в София СУУУС „Проф.
д-р Дечо Денев” решихме да изнесем нашите класни стаи на открито.
Вижте как. Вижте и щастието, на децата, които учат в тях сега
СУ за ДУС в София

Здравей, есен!
Есента настъпи и изявите в училище СУ за
УУС „Проф. д-р Стоян Белинов” започнаха,
като първата, която й посветихме, беше „Кой
е най-добрият есенен художник?”
Под този надслов бе обявена изложба, в
която взеха участие децата от 1 до 4 клас.
„Кой е най-добрият кукловод?” – с това заглавие театърът на сенките в училището - „Карагьоз”,
представи „Вълшебното зрънце” пред децата от
начален курс. Това се случи под патронажа на Негово превъзходителство господин Хюсеин Ергани,
генерален консул на Турция в Пловдив. Децата с
голямо желание се включиха в театъра на сенките
и се получи празник – на актьора и твореца.
Величка Кривчева
Снимки Мария Арабаджийска

СУДОКУ

КРЪГОСЛОВИЦА

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 18/2020 г.

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка.
1. Американски електротехник и изобретател /1848-1931/. 2. Опера от Карл-Мария фон
Вебер. 3. Първият български космонавт. 4. Минерал, от който се получава алуминий. 5.
Дарование, способност. 6. Масивна скала от ортоклаз, слюда, кварц: добър строителен
материал. 7. Вид избухливо вещество. 8. Поема от Пенчо Славейков.
Съставила: Василка Кирова

