БРОЙ

8

ТИШИНА

�1340�

•

29

АПРИЛ

2021

г.

•

ИЗДАНИЕ

НА

СЪЮЗА

НА

ГЛУХИТЕ

В

БЪ Л ГА Р И Я

•

ISSN

20

Промените в ТЕЛК
ни ощетяват допълнително
то ПИСМО до председателя на
Националния съвет за хората с
увреждания към Министерски
съвет Томислав Дончев:
В писмото се засягат жизнено важни проблеми – например
при придобиване на право на
пенсия за осигурителен стаж
и възраст, настъпило в рамките на срочен ТЕЛК, нормативно
да бъде уредено неговата безсрочност в законови и подзаконови нормативни актове. И
още – 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 точки за оценка

Проект за промени в Наредбата за медицинската експертиза предложи здравното министерство преди дни.
За съжаление и в този проект
не са напълно отчетени предложенията на национално представителните организации на
и за хората с увреждания относно методологията за оценка на
степента и вида на увреждане
и неработоспособност, както
и за вдигане на процентите, за
да се компенсира ощетяването
от увреждането.
Какво е мнението на национално представените организации на и за хората с увреждания,
може да видите в изпратено-

Предизвикателството:

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Пишат ни

Как се предоставят два апарата при
установена двустранна загуба на слуха

Едно писмо, дошло в редакцията от наша читателка, стана повод
да разясним отново и да припомним етапите за трудната борба на
Съюза на глухите в България във
връзка с предоставаяпето на два
апарата при установена двустранна загуба на слуха.
В пространната статия, подготвена от Петра Ганчева, която ще
прочетете днес, отново се припомнят някои проблеми, които в годините са преодолявани с усилия от
Съюза на глухите в България, както
и от другите организации на хора с
увреден слух. В статията ще прочетете уникални документи, които в
годините наистина са били съществено важни. За премахването на
масова злоупотреба от фирмите,
които на митниците декларират
закупените по 80-120 лв. слухови

апарати и после ги продават за над
400 лв. на хора, които са възрастни, над осигурителната възраст и
губят слуха си на етапи. Така фирмите, които им продават закупените евтино слухови апарати, имат
огромна печалба от това! Затова и
бе намалена цената на тези апарати – с цел да се пресече измамната
схема на фирмите-фантоми.
Ще прочетете и за проверка от
прокуратурата за случаи, при които са издавани медицински про-

токоли без лицата да са преглеждани, тъй като не отговарят на потребностите им, както и за случаи,
при които фирмите-дистрибутори
са си получили парите, но не са
доставили апаратите на лицата. А
също така и за констатираните нарушения при изписването на медицинските изделия и помощните
средства от ТЕЛК и от лекарските
консултативни комисии, за които
е уведомявано Министерството на
здравеопазването за предприемане на действия по компетентност.
Накрая е и отговорът на въпроса за отпускането на два слухови
апарата при установена слухова
загуба на двете уши в правилника, неразделна част от Закона за
хората с увреждания, поставен от
нашата читателка.
Четете с внимание на стр. 3

ДВА ЩАСТЛИВИ ДНИ В НАШЕТО
УЧИЛИЩЕ В ТЪРГОВИЩЕ
Дали е случайно, или не, но
точно след дългото отсъствие от
клас поради пандемията, учениците от СУУУС „Св. Иван Рилски”
в Търговище бяха посрещнати с
празници.
Два великолепни дни – на 22 и
23 април, училището стана средище на творчеството на децата, на
култура и на....съзидателен труд!
Едва ли друго нещо би могло
да създаде такова радост при посрещането им след дългата принудителна изолация по домовете.
Децата бяха щастливи и много
вдъхновени.
Вижте ги на стр. 5
А оттук нататък започват уроците.

на трайно намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане да е посочен отделен
процент при оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане И още други проблеми.
Писмото публикуваме на
стр. 3.
Когато го четете обаче,
имайте предвид, че за изнесените доводи в него – за противоречията по така предложената методика, има подкрепа
от д-р Иван Маджаров, председател на Управителния съвет
на Българския лекарски съюз
(писмо № 262/30.07.2020).
Дано да успяваме!

ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО
БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
Днес стана много модерно да
се говори за българския жестов
език (БЖЕ), да се теоретизира и
систематизира, да се афишира
и рекламира като абсолютно самостоятелна езикова единица.
Няма да ви занимавам с нито едно
от по-горните, а ще се спра на друг
аспект, който става все по-популярен и привлекателен за мнозина, а
именно ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЖЕ.
Като всяко преподаване на специализирана материя и обучението по БЖЕ си има своите тънкости,
правила и изисквания. Няма такова
нещо като: „Аз знам жестов език,
значи мога да преподавам”. Или:
„Чел съм нещо за БЖЕ, особено за
това как е в чужбина; виждал съм
го; ръкомахам там нещо, колко качествено е няма да коментираме,
но съм достатъчно образован да

се пиша вече знаещ и с експертно мнение; ходя по телевизиите,
за да изказвам мнение и критики,
да давам оценка и препоръки от
„най-високо ниво”; пиша статии и
давам интервюта, все за него; градя „имидж”.
Някак си негласно БЖЕ се сведе до медийна атракция. А владеенето и преподаването му е много
специфична работа.
Българският жестов език е
изключително сложна материя.
Всяка добра практическа работа е
едно стъпало нагоре в усвояването на езика.
На стр. 3 ви представяме
една прецизна и точна статия
на Тилка Кайрякова, член на УС на
НАПЖЕБ и преподавател по БЖЕ
за това, как трябва да се преподава на БЖЕ.

ВЕЛИКДЕН ИДЕ!

И всяка българска къща се готви да го срещне с радост!
С пожелания за здраве домакините ще омесят пити и козунаци.
С пожелание за щастие ще са тостовете на трапезата в този
най-голям наш християнски празник!
В този брой, уважаеми читатели, ще ви представим обаче, как
Великден се чества по света. Някои от обичаите ще ви се сторят
странни, други ще предизвикат усмивки.
Но какво пък - свят като свят!
Вижте на стр. 8
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Как се предоставят два апарата при
установена двустранна загуба на слуха
Скъпи читатели, получихме писмо в което се засяга
един въпрос, свързан с двустранната слухова загуба:
„Драга редакция, този въпрос трябваше да се повдигне много по-рано и не от такива като мен. Само в
България се отпуска един апарат при увреден слух на
двете уши. Навсякъде другаде се отпускат по два,
защо в нашата държава да правим изключения?!?
Нашите фирми изкупуват апарати от най-ниско
качество и ги продават скъпо. Не може ли да се
направят проверки – колко струват апаратите в
чужбина и за колко ни ги предлагат? Може би едва
тогава, от страх за проверки, фирмите ще променят начина си на закупуване, а ние ще се радваме на
по-качествени апарати!
Защо, при закупуване еднократно в годината на
20 батерии не се подават документи 1 месец преди изтичане на срока на получената помощ – за да
имаме батерии за 12 месеца, а не за 13? Един месец
не е кой знае какво, но това са 2 броя батерии, все е
нещо. Така е и с апаратите – не са 6 години, а 6 години и 1 месец.
Дано някой се трогне и задвижи тези проблеми в
полза на членовете на СГБ.” Писмото е подписано от
Гълъбина Зашева и с настоящата публикация отговарям, след обстойна проверка.
През 2017 г., в бр. 20 на вестник „Тишина” беше
публикувано съобщение за промяната относно цените на слуховите апарати, успешно извоювана от
ръководството на СГБ, която вдигна отпуснатите суми
за закупуването на слухови апарати. Цитирам: „Излезе
заповедта № РД-01-508 от 19.06.2018 г., публикувана
в брой 54 на „Държавен вестник” на министър Бисер
Петков, с която е променен размерът на помощите за
част от изделията за хората с увреждания. На специално заседание на Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания по повод тези промени в цените на слуховите апарати, Николай Нинов, председател на СГБ, Мария Кръстева, председател на АРДУС и
Парапанов от НАСГБ настояха да се вземат конкретни
мерки спрямо фирмите-фантоми, които източват бюджета и за увеличение на лимитите за хора с увреден
слух, за които има здравни досиета с продължителна
и доказана слухова загуба – с такива здравни досиета са децата и хората в трудоспособна възраст. Преди, по старите цени, хората в трудоспособна възраст
имаха право само на един слухов апарат за 480 лв.
– сега, с промяната, тази група хора имат право на 2
слухови апарати за общо 960 лв. или имаме увеличение от 480 лв. за тези лица.”
Както вече писах, „обикновените модели слухови апарати, които най-масово се ползват от хората в
малките градове и селата, от 406 лв. сумата за слухов
апарат за тези хора беше намалена на 106 лв. А причината за това намаление е установеният от МТСП факт –
масова злоупотреба от фирмите, които на митниците
декларират закупените по 80-120 лв. слухови апарати
и после ги продават за над 400 лв. на хора, които са
възрастни, над осигурителната възраст и губят слуха
си на етапи. Така фирмите, които им продават закупените евтино слухови апарати, имат огромна печалба от това! Затова и бе намалена цената на тези
апарати – с цел да се пресече измамната схема на фирмите-фантоми.
От друга страна, с тази заповед на министър Петков бяха увеличени с 200 лева цените на слуховите
апарати за децата и студентите – преди, по старата
наредба, децата, учащите и студентите имаха право на
едностранно и двустранно слухопротезиране съответно 600 и 1200 лв. на всеки 3 години. Сега, с новата заповед, тези суми са съответно 800 и 1600 лв. на всеки 3
години – т. е. има увеличение от 200 лв. за един слухов
апарат и 400 лв. за два слухови апарата.
Освен това, да допълня, че вследствие на многобройните сигнали, от МТСП многократно са извършвани проверки на фирмите, продаващи слухови апарати още от 2009 г. и е установено, че: „Проверката по
предоставяне и изписване на медицински изделия и
помощни средства обхвана 17 дирекции „Социално
подпомагане”, като са проверени общо 3818 досиета на лица, подали молби-декларации. Обстойно са

проверени 525 протоколи на ЛКК и решения на ТЕЛК,
пораждащи съмнение и са извършени 297 насрещни проверки в домовете на правоимащите лица. Във
връзка с направените констатации могат да се направят следните обобщени изводи: медицинските
изделия и помощните средства се получават от потребителите, преди да са издадени заповеди за разрешение или отказ. Лекарските комисии са издавали
протоколи само по документи, без да е извършван
преглед на лицата и без въобще да извършват преглед на лицето, като протоколите са доставяни на
лицата от фирмите-дистрибутори. Част от предоставените по приемателно-предавателен протокол не са
получени от крайните потребители; част от предписаните и предоставени помощни средства не се използват по предназначение – т. е. изписват се повече, независимо от потребностите на лицата. Фирмите-дистрибутори доставят протоколите от лекарските
консултативни комисии на лицата-потребители, като
по този начин ги обвързват със себе си и ги лишават
от правото на избор. Медицинските лица, издаващи
протоколите за слуховите апарати, насочват потребителите към конкретни фирми-дистрибутори. Мобилни екипи на ЛКК правят изследвания по места, издават протоколи за слухови апарати и насочват хората
към една и съща фирма - дистрибутор. Констатирани са случаи на конфликт на интереси, когато член
на ЛКК е в родствени отношения с представител на
фирмата-дистрибутор или самият той представлява
такава. В резултат от проверките масово по места се
доставят апаратите, недоставени от фирмите или се
изтеглят молбите с приложените протоколи от ЛКК.
След прецизиране на доказателствата е поискана
проверка от прокуратурата във всички случаи, при
които са издавани медицински протоколи без лицата да са преглеждани, тъй като не отговарят на потребностите им, както и при всички случаи, при които
фирмите-дистрибутори са си получили парите, но не
са доставили апаратите на лицата. За констатираните
нарушения при изписването на медицинските изделия и помощните средства от ТЕЛК и лекарските консултативни комисии, е уведомено Министерството
на здравеопазването за предприемане на действия
по компетентност.”
И, след всичките тези извършени проверки и констатациите по тях, се стига до въпросното заседание на
Националния съвет на хората с увреждания, на което

Николай Нинов, председател на СГБ, Мария Кръстева,
председател на АРДУС и Парапанов от НАСГБ настояха категорично да се вземат конкретни мерки спрямо
фирмите-фантоми, които източват бюджета и за увеличение на лимитите за хора с увреден слух, за които има
здравни досиета с продължителна и доказана слухова
загуба – с такива здравни досиета са децата и хората
в трудоспособна възраст. Така се стига до решението
на правителството със специална заповед на тогавашния социален министър Бисер Петков да се увеличат
с 200 лева цените на слуховите апарати за децата и
студентите – т. е. има увеличение от 200 лв. за един
слухов апарат и 400 лв. за два слухови апарата. С тази
заповед реално се вижда, че са взети под внимание
предложенията, отправени от трите национално представени организации, изказани на това заседание. И е
редно да се отчете, че ако не бяха те, децата и хората
в трудоспособна възраст щяха да останат със старите
или дори по-ниски от тях суми. Отделен въпрос е, че
вече няма как разни фирми, обикалящи малките градове и селата, продавайки евтини китайски боклуци
на пенсионерите, да печелят на гърба на държавата.
А на въпроса за отпускането на два слухови апарата при установена слухова загуба на двете уши, в
правилника, неразделна част от закона за хората с
увреждания (приет с ПМС № 65, обн., ДВ, бр. 27 от
2.04.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.) в точка 5 от приложение № 2 към чл. 68, ал. 1, буква „д” се казва следното: програмируеми цифрови слухови апарати за
едностранно или двустранно слухопротезиране на
деца, учащи и студенти се отпускат по медицински
индикации и установено намаление на слуха над 40
dВ двустранно. Подменят се преди изтичането на експлоатационния срок, ако нуждата за това е удостоверена с медицински протокол от специализирана ЛКК,
разкрита в лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по ушни, носни и гърлени болести (УНГБ), експертно решение на ТЕЛК и НЕЛК.” И се
допълва – в буква „ж”, в която изрично се отбелязва,
че: „програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица,
ползвали програмируеми цифрови слухови апарати
за едностранно или двустранно слухопротезиране
като деца, учащи и студенти” – т. е. ЕДИНСТВЕНО
ТЕЗИ, КОИТО ВЕЧЕ СА ПОЛЗВАЛИ АПАРАТИ ЗА ДВЕТЕ
УШИ КАТО ДЕЦА, УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ, МОГАТ
СЛЕД ТОВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТНОВО НА ПРАВОТО НА
ДВА СЛУХОВИ АПАРАТА.
Едно пояснение към този текст от правилника, чл.
68, ал. 1, буква „д” (визира се предоставянето на два
слухови апарата на деца, ученици и студенти) – повечето от глухите още в детска възраст са имали възможност да са със двустранно слухопротезиране и въпреки
това не са се възползвали. В един момент, вече като
работещи възрастни, искат от едностранно протезирани да станат двустранно протезирани, което няма как
да стане. Установено е, че това е измамна схема, при
която реално се закупува един слухов апарат, но по
документи покупката се оформя за два слухови апарата. Тази измама в наши дни е широко разпространена
– от Министерството на труда и социалната политика
(МТСП) са го документирали и знаят това. Съмнителното е, че един работещ възрастен, който дотогава
е бил с един слухов апарат през по-голямата част от
живота си, да иска изведнъж да му се даде правото
да бъде двустранно протезиран, още повече, че има
разлика в сумите при двустранно слухопротезиране за
деца и студенти и при работещите.
Стигам до същественото в писмото на г-жа Зашева,
а то е, че до момента, тъй като нито ЗИХУ и правилникът към него, нито наредбата за отпускане на помощните средства до момента нямат промяна – тя е напълно в правото си да иска в България, като равнопоставена страна-членка на ЕС да бъде сторено това, което
в другите държави-членки на ЕС се прави отдавна, а
именно: да се отпускат, при установена слухова загуба на двете уши, два слухови апарата, на нормални за
хората цени. Но, подчертавам – това е редно да се осъществи още от ранна детска възраст, за да не се стига
до измамни схеми с продажбата на слуховите апарати.
Петра Ганчева
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Промените в ТЕЛК
ни ощетяват допълнително

Проект за промени в Наредбата за медицинската
експертиза предложи здравното министерство преди
дни. Какво е мнението на
Национално представените
организации на и за хората
с увреждания, може да видите в изпратеното председателя на Националния съвет
за хората с увреждания към
Министерски съвет Томислав
Дончев тяхно писмо:
„Уважаеми г-н председател,
След като разгледахме промените, които се предлагат от
МЗ в приложение 1 на Наредбата за медицинската експертиза, бихме искали да изразим
нашето неудовлетворение от
така направените предложения. На първо място смятаме,
че в методологията за оценка
на степента и вида на увреждането и неработоспособност
при възрастните не е спазена
нашата уговорка процентите да
бъдат максимално вдигнати, за
да се компенсира ощетяването
на хората при смяната на методологията през 2017 г. При
така предложените промени се
вижда, че някои заболявания,
водещи до тежки увреждания
са дори по-ощетени, вместо
компенсирани - например такива са хората с диабет, децата
с психични заболявания, със
зрителни и слухови увреждания, с епилепсия и т. н. В тази
връзка предлагаме да бъдат
коригирани всички текстове,
които ощетяват допълнително хората с увреждания, както и да се извършат следните
редакции, които национално

представителните
организации, предлагаме.
Във връзка са промяна в наредбата за медицинската експертиза отново предлагаме да
се промени Приложение 2 и се
приеме нашата редакция, като
служебно да отпадне записът в
експертните решения на ТЕЛК
„няма право на работа”, тъй като
е забрана за полагане на труд
в противоречие с Конституцията на РБ: „Чл.48, (1) Гражданите
имат право на труд. Държавата
се грижи за създаване на условия за осъществяване на това
право. (2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. ”
При придобиване на право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, настъпило в
рамките на срочен ТЕЛК, нормативно да бъде уредено неговата безсрочност в законови
и подзаконови нормативни актове – поради достъп до пенсионно-осигурителната система,
вкл. и с доп. и изм. в Закона за
здравето.

Г-н председател,
национално представителните организации на и за хората с увреждания правим следните предложения за промени
в проекта на Постановление на
Министерски съвет отнасящи се
до промени в цитирания нормативен акт. Текстът на т. III да
придобие следната редакция, с
цел усъвършенстване на Наредбата за медицинска експертиза
и основно приложение № 2 към
чл. 63, ал. З „Методика за прилагане на отправните точки за
оценка на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти”: „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 точки за оценка
на трайно намалената работоспособност/ вид и степен на
увреждане е посочен отделен
процент, оценката на трайно
намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане се
определя, като се взема най-високият процент по съответната
отправна точка на най-тежкото
увреждане и към него се прибавят 10 на сто от сбора на уврежданията с определена степен 30
и над 30 %.” Всички останали
увреждания под 30 % се вписват в експертното решение, но
не участват във формирането на
крайния процент на вида и степента на увреждане/намалена
работоспособност. ”
Текстът на т. IV да придобие
следната редакция: „IV. (Изм. ДВ, бр. 46 от 2019 г., в сила от

11.06.2019 г.) Когато са налице
две или повече увреждания, за
всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане е посочен
отделен процент, и най-малко
две от тях са с определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане – 50 или над 50 на сто,
независимо дали са за заболявания от общ характер, или са
заболявания с причинна връзка, оценката на трайно намалената работоспособност/вида
и степента на увреждане се
определя, като се взема най-високият процент по съответната
отправна точка на най-тежкото
увреждане. Към него се прибавят 21 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи
увреждания. ”
Мотиви: при продължителните обсъждания на промените
в Наредбата за медицинска експертиза и основно приложение
№ 2 към чл. 63, ал. З „Методика
за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и
степента на увреждане) в проценти”, ние винаги сме считали,
че редакцията на т. III не отразява коректно реалният здравен
статус на хората с множество
увреждания, Независимо, че
Върховният административен
съд я отхвърля с не много ясни
мотиви основно от процесуален характер, ние считаме, че
духът на мотивите на решението ясно показват, че върховните
административни съдии считат
за несправедливо не отразява-
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нето в ТЕЛК-овото решение на
наличието на няколко увреждания. В тази връзка ние предлагаме в редакцията на т. III да
бъдат отчитани с по-нисък процент - 10%, и второто, и следващите заболявания, при условие
че са довели до увреждане 30 и
повече процента, В случай, че
текстът бъде приет ще постигнем желаното ограничаване
на влиянието на маловажните
случаи и ще отдадем значимото
при оценката на увреждания от
пo-тежък характер.
Направеното предложение
във връзка с т. IV на промяна
на процента от 20 на 21 отчита
факта, че ако едно лице е с водещо заболяване от 50 % и допълнителните му увреждания
от които едно е с 50 % имат сбор
от 100 %, то 21 % ще му дадат
шанса да премине във второто
ниво на увреждане в диапазона
71-90 %. В тези случаи комбинацията от високата степен на
две увреждания всяко от които
от 50 и над 50 % плюс други увреждания под това ниво според
нас води до значителен по-тежък здравен статус.
За така предложената методика получихме подкрепа от
д-р Иван Маджаров, председател на Управителния съвет на
Българския лекарски съюз /писмо № 262/30.07.2020/.”
С уважение, Веска
Събева, зам. председател
на Националният съвет
за хората с увреждане
към Министерски съвет и
председател на Асоциация на
родители на деца с епилепсия

Предизвикателството: ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК
Тилка Кайрякова
Днес стана много модерно да се говори за българския жестов
език (БЖЕ), да се теоретизира и систематизира, да се афишира и рекламира като абсолютно самостоятелна езикова единица. Няма да
ви занимаван с нито едно от по-горните, а ще се спра на друг аспект,
който става все по-популярен и привлекателен за мнозина, а именно
ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЖЕ.
Като всяко преподаване на специализирана материя и обучението по БЖЕ си има своите тънкости, правила и изисквания. Няма такова
нещо като: „Аз знам жестов език, значи мога да преподавам”. Или: „Чел
съм нещо за БЖЕ, особено за това как е в чужбина; виждал съм го; ръкомахам там нещо, колко качествено е няма да коментираме, но съм
достатъчно образован да се пиша вече знаещ и с експертно мнение;
ходя по телевизиите, за да изказвам мнение и критики, да давам оценка и препоръки от „най-високо ниво”; пиша статии и давам интервюта,
все за него; градя „имидж”.
Някак си негласно БЖЕ се сведе до медийна атракция. А владеенето и преподаването му е много специфична работа.
Българският жестов език е изключително сложна материя.
И ако някой ви твърди обратното, определено не е никакъв специалист. БЖЕ е многопластов. Няма как с едно „Аз го знам.” да сте знаещи. Всички в България знаем български език и го говорим от детство,
но не сме всички преподаватели, професори и не го преподаваме.
Като малки деца ни учат да пишем първите буквички, после думички,
но изречения все още не пишем. Как се създават изреченията учим в
училище, като паралелно с това усвояваме и правилата. Шлифоваме и
правоговора.
Можем ли да кажем това и за ЖЕ? Не. БЖЕ не се преподава в никое училище с цел правилното му усвояване и прилагане, поне засега,
както на големи, така и на малки. „Аз го знам от дете. Говоря го откакто се помня. Майка ми и баща ми говорят така, аз от тях го знам.” Това
са част от компетентностите на „специалистите”. Какво се наблюдава
в действителност, когато човек с основни познания по БЖЕ запише обучителен курс към ЦПО на СГБ? Първо и основно беден жестов речник;
второ – смесване на двете дактилни азбуки (едноръчна и двуръчна),
често и неточно заучени позиции на ръцете и пръстите; трето – неправилно усвоени жестове; четвърто – буквален превод на сложни словосъченания и на думи в преносен смисъл; пето – беден речников фонд
по български език (това от своя страна поражда неспособността да се
намери еквивалент на дума, която е непреводима с жест; неспособност
за употреба на синоними; незнание за значението на диалектните думи
и др.). Много по-трудно се обучава човек с познания по ЖЕ именно
поради запаметения навик на жестикулиране и представа за превод.
Начинаещите нямат всички тези проблеми. При тях основното препятствие е усвояване на пластиката при жестикулиране, проблем, който
с времето и постоянната практика на ЖЕ се преодолява. Речниковият

фонд по български език (БЕ) е значително по-обемен (повечето от начинаещите курсисти са ресурсни или редовни учители, логопеди, други
са привлечени от идеята за развитие на преводаческото поприще), но и
тук съществува проблемът за заменяне на сложни и/или непреводими
думи с преводими синоними. Проблемът основно е от незнанието на
ЖЕ и малкият по обем, все още, жестов речник.
И едната и другата група имат своите плюсове и минуси в обучителния процес, но и един общ знаменател – дълга и целенасочена работа
в усвояването на ЖЕ. Всяка практическа работа е едно стъпало нагоре
в усвояването на езика. Има различни нива на жестовия превод – битов, служебен, специализирам, научен, художествен, публицистичен,
хумористичен и т. н., които следва да бъдат усвоени и един курс от 150
часа не е достатъчен за създаване на трайни умения в употребата на
ЖЕ, нито за коригиране и надграждане на основни знания. Може да
звучи грубо за някои хора горното твърдение, но такава е истината.
Днес сме свидетели на истински бум в предлагане на услугата
обучение по БЖЕ. Нищо лошо. В условия на пазарна икономика трябва да има конкуренция, за да може да има коректив на предлаганата
услуга, която от своя страна ще се превърне и в доминанта за развитие на самата услуга. Какво е отрицателното в случая? Качеството на
„преподавателя” и преподаването му. Много е важно доколко „преподавателят” е запознат с жестовия език в дълбочината и многопластовостта на езика. Дали владее видовете превод, жестосвързване,
жестообразуване на сложните словосъчетания, жестосинонимия,
която често е в разрез със синонимните правила в говоримия език (в
говоримия БЕ дадени думи може да са синонимни, но жестово да не
са), жестопаронимия, жестоомонимия и др. Дали жестоговори чисто
или жаргонно. Образно казано това се равнява на това да кажеш „бичкам те” вместо „обичам те” или вместо „целувам те” – „цункам те, цунки, цун, цун-цун, цув-цув”, или „Какво правиш? ” – „Ко прайш?” Много
е важно умението жетовете да се жестикулират точно и правилно, а не
с нюанс на лично възприятие или харесване. Как иначе да говорим за
единен БЖЕ, който да има своята кодификация, равностойна на БЕ и от
там основа за неговото ниво на развитие, ако нямаме една точна и ясна
форма за изпълнение. Това кой как ще си дооформя битово жеста, не е
предмет на преподаване и обучение.
Общата култура на един преподаващ БЖЕ трябва да е на високо
ниво. Да има познания от различни специфични области – изкуство
(изобразително, музикално, вокално, танцово, театрално), литература (художествена, публицистична, научна), икономика, медицина,
политика и пр. Не върви на преподаващия да му се обясняват думи
или термини, за които той самият на идея си няма, че съществуват или
какво означават. Не буди респект у обучаващия се обучителят му да е
на по-ниско ниво. Не буди уважение към глухата общност, нито така
се бори закоравял обществен предразсъдък, че глухотата е свързана с
малоумието и неграмотността. Обществото е достатъчно толерантно
вече да приеме някои факти, но не и да се приведе пред неукостта.

Утре обучените ще пренебрегват обучителите си като „експерти” именно заради несъответствието възможности – знание. Глухите наистина
имат възможности и могат да правят всичко, но им липсват знания, с
които да защитят това. Докато на един глух му трябва чуващ, който да
му обясни дадени думи и словосъчетания, няма да излезем от тресавището на зависимостта и всеки апел на „доброжелател” да ни извади от
там е единствено декларация в скритите намерения за власт над нас.
Ако обърнем поглед към чуващите преподаватели по БЖЕ, бихме направили същия паралел за качества и умения на преподаване,
като изложените по-горе. Няма как единствено условието чуваемост
да компенсира липсата на обща култура и специфични педагогически умения. А такива са необходими и тук, при преподаването на
БЖЕ. Илюзия е да се смята, че само знаенето на основните жестове е
достатъчно условие за лекторска правоспособност. Както по-горе казах, умението за жестосвързване, жестообразуване, жестосинонимия,
жестопаронимия, жестоомонимия, жестикулиране трябва да се владеят във висока степен.
Отделно умението за работа с хора не е единствено да разиграваме
сценки по време на час, а съсредоточено занимание с висока степен
на умствена концентрация. Всеки педагог знае, че игровият модел на
преподаване е необходим за разчупване на статичността на учебния
процес, но не е обучителен метод, който изгражда стабилни знания.
Обучението се основава на съсредоточаване, пълна концентрация
и усилена работа на мозъчните клетки. Именно поради това моите
часове изобилстват от домашни задания, които се представят в следващия час, където курсистът може да получи помощ в интерпретирането на текста, като същевременно му се обяснява защо така, а не
иначе, защо този жест, а не друг. Обучаващият се придобива навика
да жестосвързва, да разсъждава бързо и да развива езикови тънкости – при говоримия и жестовия език. Показателно в това отношение е
употребата на предлога „из”, който няма свой жестов еквивалент, но
може да бъде предаден по няколко различни начина, в зависимост от
контекста. „Разхождам се из гората. ” – тук преводът ще бъде с жеста
„в/във”; „Из гората излезе една голяма мечка.”, а тук ще употребим
жеста за „от”; „Един из нас.” тук можем да преведем с жеста за „от” или
„между” отново според контекста. Обратното също е възможно. Например показателното наречие „така”, което има множество семантични
стойности в говоримия и писмен език, в жестовия се превежда с един
жест, за сравнение, „като”.
Такива примери изобилстват в БЖЕ. Това не е недостатък, а особеност, породена от богатството на БЕ, който, както знаем, е един от
най-сложните и в същото време най-богатите езици в света. В говоримия език почти всяка дума има по няколко преносни значения, като самите преносни от своя страна имат свои преносни значения. Ето това е
необходимо да се владее от всеки един лектор, преподавател, експерт
по БЖЕ и след това да се изявява желание за преподаването, обсъждането и регламентирането му.
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РО - Пловдив

СЕРИОЗНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ РИБОЛОВЦИТЕ
На 18 април тази година на рибно стопанство „Скалар” до с. Войсил, в посока град Съединение, се проведе
вътрешно състезание по спортен риболов на районната организация на глухите в Пловдив. В риболовната надпревара
участие взеха 12 риболовци. За първи път имаше и жени в
отбора. Състезанието започна след задължителните етапи
на инструктаж по безопасност, теглене на жребий, подготовка, захранване и продължи общо 4 състезателни часа. След
претеглянето на улова, бяха определени победителите.
На дъно: 1. Йовчо Делчевски - 1,980кг., златен медал.
2. Илия Узунов - 1,685 кг., сребърен медал. 3. Александър
Александров - 1,420 кг., бронзов медал.
На плувка: 1. Иво Лозанов - 2,140кг, златен медал. 2. Симеон Мечев - 2,020 кг., сребърен медал. 3. Ганчо Ганичев
- 1,655кг., бронзов медал.
И двете жени се представиха отлично. Най-малката участничка, Хемис Александрова, улови най-голямата риба и
получи златен медал. Радка Лозанова също натри носовете
на мъжете – първа извади голям шаран и получи сребърен
медал.
Специална награда – медал получи и Любомир Атанасов, като най-възрастен и дългогодишен риболовец.
Честито на наградените! Пожелаваме им отлично да
представят РО на глухите в Пловдив на националния събор
по спортен риболов, който предстои да се проведе на 11, 12
и 13 юни тази година на язовир „Слаковци” (между градовете Перник и Брезник).
Недялка Манолова Саркизова

ГОРДОСТ
Валентина Маринова от РО на глухите в Русе спечели трета награда за
стихотворение в „Салон на българската
култура и духовност” в Чикаго.
Организацията на глухите в Русе се
гордее с поетесата Валентина Маринова.
Тя е родена на 2 март 1952 година в
гр. Попово. Загубила е слуха си на 13 години, след боледуване. Но това като че ли „отваря” нейния
талант да усеща света по-ярко, да съзира невидимото в него
и да го предава в стихове.
Стиховете й са омайно отражение на човешката душа –
на щастието и на болката, но най-вече на силата, която ни
дава радостта от живота. Такъв какъвто го имаме. А той е
наистина хубав!
Много са успехите й, много са и наградите, които е получавала като признание за невероятния си талант.
Така например през октомври 1973 година в гр. Горна
Оряховица, участва със свои стихове във „Вечер на поезията”, на която вечер участват глухи поети от цяла България.
Нейните стихове са отличени като изключителни.
Валентина
Маринова
участва и в поредица национални викторини, организирани от СГБ, по повод годишнини на съюза. Неизменно в тях
тя се класира на първо място.
Участвала е и в конкурса на в.
„Тишина” -с „Вдъхновение”.
Нейни стихове са включени в
стихосбирката „Не забравяй,
че ме има” издадена от СГБ
през 2003 година, във връзка с
Европейската година на хората
с увреждания.
Сега Валентина Маринова получи ново признание с
участието си в конкурса „Българската мартеница - символ и традиции”, организиран от
Съюза на свободните писатели в България. В „Салон за българска култура и духовност - Чикаго” тя получи трета награда за стихотворението „Мартеница любима”.
Прочетете стихотворението. И нека всички я поздравим!
Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

Мартеницата
любима

Баба Марта грейна в бяло и червено,
С мартеници шарени – красиви.
Два цвята от знамето са взели,
за здраве и любов са вплели.
С обич на малки и големи,
мартеница завържи, здраве подари.
Два цвята нежни и свещени,
предвестници на пролетта.
Светлина в очите ни да грее,
топлина в душите ни да тлее.
Знамето развяно в небесата,
леко да погали ни сърцата
с мартеница шарена – любима.
Валентина Маринова, РО на глухите в Русе

ТО-Перник

Екскурзия като приказка
Ние, членовете на ТО-Перник обичаме да
бъдем заедно и винаги сме правили всичко възможно да общуваме и да споделяме живота си.
Всички знаем, че това ни прави наистина независими и силни!
Така беше и тази пролет. За съжаление, дните
без локдаун бяха малко, а тези, в които можехме
свободно да бъдем заедно, ни предоставиха изненадите на пролетното време – от горещо слънце до... сняг.
Така се случи и на 20 март, когато снегът ни
изненада в планираната ни екскурзия до до
хижа „Силимица”, над с. Кладница.
Тръгнахме от Перник в 9 часа сутринта и стигнахме с колите до с. Кладница. Оттук нататък ни
предстоеше зимен преход до хижа „Силимица”.
Красотата беше невероятна. И това ни помагаше
в дългото изкачване по зимната пътека. Подкрепяхме се един друг с шеги и стигнахме към обяд
хижата. Там първо се стоплихме до горещата камина, а после обядвахме с топла супа и пихме
вкусно домашно вино. А след това направихме
великолепна зимна разходка в планината около
хижата. Беше навалял много сняг, а ние се забавлявахме, смяхме се е се снимахме.
Общият преход на разходката на отиване и на
връщане беше 10 километра и 300 метра.
Е, уморени се върнахме у дома в късния следобед. Но емоциите бяха невероятни, и ще ги
пазим за дълго.
Николинка Лозанова,
ТО на глухите в Перник

Расте броят на глухите деца

Наскоро попаднах
на едно изказване на
проф. д-р Спиридон
Тодоров, началник на
клиниката по ушни,
носни и гърлени болести в УМБАЛ „Царица Йоанна” (бившият
ИСУЛ): „Всяка година
в България се раждат
средно 70 бебета с
пълна глухота; към тях
се добавят и пациентите с подобен проблем,
които са в листата на
чакащите от миналата
година, а когато прибавим и пациентите с
вродена глухота, чийто
брой се покачва ежегодно, цифрата става
ужасяваща.”

Имаше едни недоказани, но оповестени
публично твърдения,
че в страната ни броят на хората с увреден
слух, вкл. и глухите бил
към 200 000. Цифрата,
меко казано, е фантастична – излиза, че в
малка България, с население, което драстично
е намаляло и е към пет
милиона, броят на още-

тените откъм пълна или
частична липса на слух
хора надвишава този в
САЩ, чието население
е 328,2 милиона (2019
г.) – едно от последните
проучвания там показва, че по-малко от 1 на
20 американци са глухи
или с увреден слух – в
кръгли цифри това са
близо 10 000 000 души
са с увреден слух и близо 1 000 000 с частична
загуба на слуха.
Хайде да не се напъваме да се равняваме с
американците точно по
този показател, защото
е най-малкото смешно и жалко. Лошото е,
че фактите си остават

факти, а те не са никак
добри и проста сметка
може да покаже, че нещата вървят наистина
към една ужасяваща
статистика за нарастването на броя на глухите
деца и такива с вродена
глухота.
Когато преди години небеизвестната Капка Панайотова публично заяви, че в България
глухите хора са над
120 000 души, медиите захапаха както куче
– кокал, тази цифра и
взеха да я повтарят поголовно и навред. Сиреч, една лъжа, като се
повтори безброй пъти,
става истина, общоиз-

вестно е, уви…
Най-добрият начин
да се установи с приблизителна точност броят
на хората с напълно
загубен слух и на тези
с частична глухота, е
да се направи сравнителна статистика чрез
личните лекари, предоставили на пациентите
си направления за изследване на слуха при
аудиолог, а след това и
медицински протокол
за явяване на ТЕЛК.
Всичко друго ще е
пълна измама, защото
наистина няма как в
малка България да има
120 000 глухи хора.
Петра Ганчева
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УЧИЛИЩЕТО НИ В ТЪРГОВИЩЕ

Денят на Земята в СУУУС „Свети Иван Рилски”- гр. Търговище
„В крайна сметка ще съхраним
само онова, което обичаме, ще обичаме само това, което разбираме и ще
разберем само това, което сме научили” - Баба Диоум.
На 22 април всяка година хората
по целия свят отбелязват Деня на
Земята. За пръв път той е отбелязан
на 22 април 1970 година, за да се изтъкне и подчертае необходимостта от
опазване на природните ресурси на
планетата.
В Деня на Земята, година след година, възникват много нови въпроси
и теми за обсъждане и загриженост.
За съжаление, все по-тревожни стават
климатичните промени, унищожаването на екосистемите, за замърсяването на водата и почвата, застрашените животински и растителни видове,
както и изчерпването на невъзобновяемите земни ресурси.
Многобройни бяха проявите, посветени на Деня на Земята в СУУУС
„Свети Иван Рилски” в Търговище през
цялата седмица. С творчески ентусиа-

зъм, подпомогнати от своите учители,
учениците оформиха кът от постери,
посветени на празника. Всички ученици се включиха в подрязването и
варосването на дръвчетата в един от
най-красивите училищни дворове в
града, с който се гордеем. С голямо желание те изработиха и подредиха кът с
икебана – красив ансамбъл от цветове
и форми. А най-малките от началните
класове рисуваха върху асфалт. Посланието на техните рисунки беше: „Пази
Земята - тя е твоят дом!” Интерес у
всички предизвика презентацията,
осъществена и изнесена специално за
учениците на 22 април на тема: „Земята – нашият единствен дом”. Дом,
в който всекидневно усещаме чудесата на природата, наслаждаваме се на
нейните богатства и красота. Земята
и нейната природа са най-уютният,
изпълнен с любов дом. Нашият дом!
Който учениците ни ще пазят, както
можахме да ги научим в тази прекрасна седмица, изпълнена с родолюбие и
грижа за нашата природа.
Надка Ботева, главен учител

На 23 април – световен ден на книгата, в СУУУС „Свети Иван Рилски” – гр. Търговище се проведе

„МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО”

23 април е символична дата
за световната литература – Световен ден книгата и авторското
право.
Целта на празника е да насърчава четеното, издателската дейност и защитата на интелектуалната собственост.
Във връзка с празника в СУУУС „Свети Иван Рилски” – гр. Тър-

говище се проведе „Маратон на
четенето” по класове.
Всъщност, това се превърна
в невероятен празник за всички,
които имаха възможност да се
представят със своята любов към
книгата.
Учениците от началния курс
четоха любими свои приказки. С приказките те се пренесо-

ха в други времена и светове,
а книжките ги срещнаха с феи,
принцеси, вълшебници и други
приказни герои.
А по-големите ученици ни
запознаха с произведения на писатели от българската и световна
литература. Защото четенето е
наистина важен ключ към успеха
и най-достъпният и важен начин

за духовно развитие.
Тази година някои от учениците си размениха книги, нещо
наистина прекрасно. А в някои от
класовете се проведе състезание
по правопис - „Бъди грамотен!”
Трудно е да осмислим огромното значение на книгите
– те ни дават отговори на много
въпроси, предлагат ни знание и

мъдри съвети. Защото както казва английският философ и писател Франсис Бейкън:
„Книгите са кораби на мисълта, които странстват по
вълните на времето и грижливо
пренасят своя безценен товар
от поколение на поколение.”
Надка Ботева,
главен учител

ЛИЧНИ

ЗДРАВЕ

В навечерието на Великден

Уникална операция в
шуменската УМБАЛ

Всяка година, в седмицата преди да настъпи Великден, се отдавам
на размисли – за живота ми; за това
дали бях достатъчно добра като човек, майка и професионалист; за
грешките, които волно или неволно съм правила; за изкуплението и
прошката... Защото не на Коледа или
на Нова година, а именно сега – на
Великден, за мен е моментът на равносметка...
Възкресението Христово би трябвало, пак според моето лично виждане, да се възприеме като денят, в
който синът Божий изкупил греховете
на грешните хора на тази Земя, им е
дал знак, че оттук насетне трябва да
се грижат за нея, в името на собственото си оцеляване… Само преди дни
гледах един документален филм на
„Нешънъл Джиографик”, в който още
през 1954 г. един уж обикновен американец е предсказал събития, които
наистина се случили, като гибелта на
маите, изчезналите безследно кораби и самолети в така наречения Бермудски триъгълник и др. Едно от последните неща, които казал, преди
да почине, било, че човечеството ще

причини непоправима екологична катастрофа на Земята и ще загине заедно с нея…
Моля се горещо да не е познал!
Но фактите са си факти – дори тук, в
България, ние, хората, правим всичко възможно да съсипем прекрасната си родина – като задръстването
на река Струма (и не само на нея!) с
тонове боклуци, при това неведнъж;
залетите с бетон безценни дюни по
Черноморието; поголовното изсичане на горите из Балкана и навсякъде
другаде, само за да извлечеш бърза
печалба…
Има още много такива печални
факти – знаят се, коментират се както
в социалните мрежи, така и негласно
сред хората. Но никой нищо не променя и не прави, само се споделя и се
говори…
А после, когато стане прекалено
късно – кажете ми едно: как ще оцелеят децата ни и техните деца?!? И
то благодарение на нашата сегашна
безотговорност и непукизъм – т. е .
„след мен и потоп”?
Стихотворението, което публикувам по-долу, е точен израз на моите
размисли в тези свети дни:

Тайната вечеря
Дълго поле от свещи...
Ври от човеци, ври:
всеки продава нещо,
всеки брои по три.
Вместо ръка – трапеза.
Тежко сребро блести.
Господ дори да слезе,
трябва да си плати.
Губим или печелим –
целият свят е зар.
Мислим, че е вечеря,
всъщност е битпазар.
Вярата – живи мощи
в тежък инфарктен рай.
Капят сълзи и прошки.
Масата няма край.
Боже, каква заблуда!
Плаче животът бос
с шест милиарда Юди...
И само един Христос.
Пожелавам от сърце на всички
приятели: останете със здраве, бъдете щастливи, че сте живи, обичани и
обичащи!
Животът е, за да се живее - от нас
зависи как...
Петра Ганчева

Сложна операция, извършена от
шуменски лекари и
световно признати
специалисти от Полша, върна слуха на
42-годишен пациент
и 4-годишно дете, родено с пълна глухота.
Имплантациите бяха
извършени в многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Операциите са първи по рода си, извършени в Североизточна
България.
Те са преминали успешно и двамата пациенти вече се
възстановяват. Сложната интервенция е единственият шанс
за родените с увреден слух и за всички, на които други методи и слухови апарати не могат да помогнат.
„Операцията се извършва чрез отваряне на костната
част на ухото, където в средното ухото се поставя кохлеарният имплант – много тънък фин електрод до 20 мм. дължина и под 1 мм. ширина. Имплантът приема подадения от
външното устройство сигнал от процесора и го превежда
към сетивните клетки на вътрешното ухо”, обясни на пресконференцията пред медиите, след имплантирането, д-р
Красимир Бозов, началник на отделението „Уши, нос, гърло” в МБАЛ-Шумен.
За да споделят своя уникален опит в шуменската болница пристигнаха хирурзите – баща и син – проф. д. м. н. Хенрик Скаржински и проф. д-р Пьотр Скаржински от Института по физиология и патология на слуха във Варшава.
Първата по рода си операция проф. Хенрик Скаржински
извършва през 1992 г.
„Шумен онлайн”
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Как глухите хора се справят със
социалното дистанциране
„Не можах да докосна това, което не беше мое”

Пандемията наруши живота ни по много различни начини. Предизвикателствата са много големи за тези, които не чуват, а и за сляпоглухите
хора.
Ако наскоро можехте да надникнете в сграда в кампуса на университета „Галодет” във Вашингтон, щяхте
да видите мъж, който пълзи по пода. Не беше наранен. Не беше болен. Опитваше се да намери името си
върху калъф с вода. По друго време задачата би била
достатъчно лесна за Джеймс Гроф, аспирант. Случаят
обаче, беше по време на пандемията, която налагаше
дистанция. Нямаше как да се доближи достатъчно до
друг човек. Беше сам в сграда недалеч от общежитието му. Трябваше да намери сам пакета с неговото име
и студентски номер, в който имаше необходими принадлежности, храна и вода. Проблемът беше, че трябва да намери точно този, който носи неговото име, но
трябваше да направи това с ограничено използване на
три от сетивата си.
Гроф е глух и сляп, и поради социално дистанциране не може да разчита на докосване. Не можеше да
прокара ръката си по пакетите, за да усети дали съдържат етикети със студентски номера или имена. Не можеше да ги вземе и да ги приближи достатъчно близо
до лицето си, за да използва малкото зрение, което
имаше, за да разчете буквите и цифрите върху тях.
„Трябваше да се изправя на ръце и колене, за да
мога да чета всеки, без да го докосвам”, казва Гроф.
„Аз съм голям човек и мога да се издържам и да намеря пътища. Но сега ми беше трудно да го направя,
тъй като не можех да докосна това, което не е мое,
но трябваше да съм достатъчно близо, за да видя
името си. Ако ми е толкова трудно, представете си
колко е трудно за някой, който е медицински посляп от мен.”
Гроф, който се надява един ден да стане американски сенатор, се описва като глух с две думи с
главни букви – комбинирани, за да предаде не само
своите увреждания, но и чувството за културна идентичност. Общността на глухите слепи включва хора,
които нямат нулева способност да виждат и чуват, и
такива, които имат толкова малко, че са били медицински считани за глухи и слепи. Гроф описва визията
си като „смесица между това да си под водата и да те
застрелят, докато играеш „Призив за дълг”. Всичко е
размазано. Той не вижда достатъчно добре устни, за
да ги прочете, или да каже дали някой се смее. Той се
нуждае от докосване, за да направи това. Той използва ръцете си, за да се ориентира в непозната среда и
да комуникира. Подобно на много хора в общността
на глухите слепи, Гроф често разчита на протактилен
американски жестов език, който включва движения с
ръка върху тялото, за да предаде това, което окото и
ухото не могат да открият. За да сигнализира на Гроф,
че някой се смее, преводачът, обучен в тази форма на
тактилен жестов език, ще направи движение, наподобяващо гъдел. „Без сигнали като този, казва Гроф,
може да пропусна частично, или изцяло какво се
случва около мен.”
Необходимостта от социалното дистанциране наруши целия ни живот по значими начини. Това накара
работещите родители да се превърнат в стресирани
учители, учениците да пропуснат ключови моменти, а
възрастните хора да свикнат да виждат роднини през
стъклени прозорци и екрани на телефони. В най-жестокия си вид то също принуди хората да губят работа, любимият бизнес да бъде закрит и семействата да
оплакват близките си, с които не успяха да се сбогуват. Тези тежести са смазващо тежки, но в по-голямата
си част теглото им е споделено. Те са част от нашите
колективни грижи. За мнозина в общността на глухите социалното дистанциране създаде трудни грижи и
изключителни предизвикателства. Принуждава ги да
стават все по-разединени във време, когато се нуждаят повече от всякога едни от други, за да са наясно
какво се случва около тях.
Али Голдбър: „Като глуха, каквато съм, осъзнавам, че ние сме изоставени от всичко, което се случва около нас.”

Разговарях с хора от цялата страна, които се идентифицират като глухи и глухослепи, за да разбера как
се справят те, които разчитат толкова силно на допир.
И които трябваше да разберат, че стоенето на по-малко от шест фута от непознат, носи рискове. Те описаха,
че губят услугите с докосване на преводач, чувстват се
все по-изолирани и се страхуват какво може да им се
случи, ако попаднат в болницата. „Дните ми са доста
мрачни”, казва тя.
Хабен Гирма - публичен оратор и автор на мемоарно заглавие „Хабен: Глухосляпата жена, покорила
Харвардския закон” – изнесе лекция в Станфордския
университет. Но оттогава остава в дома си в района на
Сан Франциско. „Имах планирана обиколка с представяне на книги през април. Това е отменено. Трябваше
да бъда на сватба на приятел през май. Това е отложено. Цял живот се борих с изолацията. Моите мемоари
отразяват многото начини, по които съм се опитвала
да създам връзки в един предимно недостъпен свят.
Настоящата изолация връща старите страхове, които
никога не избягват напълно. Липсва ми на ръкостискането с читатели по време на беседи за книги. Липсват
ми суинг танците всяка сряда вечер. Липсват ми безстрашните прегръдки.”
Сред належащите й грижи по време на пандемията, тя изтъква и притеснението, че „болниците няма
да осигурят комуникационен достъп за глухи, а много
от тях разчитат на тактилна интерпретация, която не
може да се направи отдалечено, или дори на разстояние от шест фута. Притеснявам се, че болниците, изправени пред оскъдни ресурси, ще решат да не спасяват живота ни. Някои хора смятат, че е по-добре да
бъдеш мъртъв, отколкото инвалид.”
Росана Рейс, пенсиониран съветник и адвокат,
превърнала се в артист, която живее във Вашингтон,
вече е измислила резервен комуникационен план,
в случай че попадне в болницата. Тя планира да използва устройство, което да й позволи да комуникира чрез писане. Въпреки това тя има въпроси. „Знам,
че лекарите говорят зад маска и шлем и не съм сигурна доколко микрофонът ще предава реч в текста от
разстояние”, казва тя. „Би ли бил готов медицинският
персонал да пише на устройството ми, ако става въпрос за това? Иначе научавам, че много болници в
цялата страна не позволяват преводачи да работят в

зоните за лечение. Това би било проблематично за
мен, тъй като не мога да разчитам на дистанционно
тълкуване чрез видео.”
Тя казва още, че само някои държави смятат квалифицираните преводачи на жестови езици за „основни
работници”. Всички държави трябва да го направят,
казва тя. Държавата също трябва да гарантират, че
тези работници трябва да имат лични предпазни средства. „Да бъдеш понижен до клавиатурата за взаимодействие с други хора извън домовете им, вместо да
се занимаваш лично, протактилно/тактилно общуване, не е устойчиво за много глухи хора.”
А студентите от университета „Галодет” получиха
имейл, в който им съобщиха, че услугите от доставчици на услуги за поддръжка и сертифицирани глухи
преводачи ще бъдат прекратени временно. Копие от
този имейл ми беше предоставено. Прави се изключение само за спешни случаи. Но решението се описва
като „необходимо, тъй като нашият приоритет е да защитим не само вашето здраве, но и здравето на вашите преводачи. ”
„Работя по някои много сложни неща и отнемането на тези услуги прави тази работа още по-трудна”, казва Джеймс Гроф, който работи върху магистърска теза за тайванската независимост и се надява да завърши през декември с магистърска степен
по публична администрация. Оттам той иска да учи
в юридическия факултет. Въпреки новите предизвикателства, с които ще се сблъска, Гроф казва, че ще
„упорства”, защото има седем години в училището
зад гърба си и цял живот да изважда „резервни планове от нищото”.
Той се тревожи повече за онези глухи студенти,
които току-що са започнали в университета. Един от
тези ученици е Али Голдбърг. Първокурсникът се обучава по специалност „Образование” и използва тактилен жестов език за комуникация.
„Чувствам се толкова изолиран и се чувствам наистина сам”, пише той. „Като глухи ние не можем да
видим и чуем какво се случва около нас. Склонни сме
да се чувстваме по-изолирани. Защото когато сме в
среда в която сме отдалечени от информация, това ни
кара да се чувстваме още по-откъснати от света. Това е
много депресиращо. ”
Но има надежда, че повече хора ще разберат какво
преживява общността на глухите и на сляпо-глухите в
момента.
Росица Караджова, превод от интернет
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Запознайте се със Скот Гартуейт, глухият „пънк”
готвач, който иска да докаже, че е номер едно
Скот е роден и израснал в Хартълпул
в североизточната част на Англия. Той
придобива кулинарната си страст по време на пътуванията си в далечната страна
Йордания, където живее временно осем
месеца. Тогава научава много за културата на хранене в Близкия Изток. Но - и за
цял живот се влюбва в храната. Влюбва
се и в магията на нейното приготвяне. И
решава, че иска да търси възможности за
по-нататъшно развитие на своите умения
и креативност в готвенето. Никога обаче,
не е позволил на глухотата му да го спре,
за да постигне мечтите си да стане професионален готвач.
Скот се записва в кулинарно училище
в Нюкасъл и е единственият студент от
своя клас, който завършва с високи отличия кулинарните изкуства. По това време
усъвършенства своето кулинарно обучение и в спечелилия популярност курорт в
Дарлингтън, при един от най-известните
готвачи в Обединеното кралство. Това е
златната възможност за него да учи като
студент по кулинария при някои от най-добрите готвачи в страната.
Наскоро една от водещите медийни
продукции в Лондон - BSLBT, се обърна към Скот, за да обсъди възможността
му да създаде нова програма за готвене,
предназначена за глухи хора, на която той
да бъде да първият водещ глух готвач в
историята. Скот се възползва от възможността и успява да създаде девет варианта
на програма за готвене „PUNK CHEF”. Сега
те се излъчват по Film4, TogetherTV и в
момента могат да бъдат намерени в Sky
On-Demand.
„Програмата има за цел да покаже
на общността на глухите колко лесно е
да приготвяте прости и вкусни ястия. Но
по-важното е да им даде увереност, че
тяхното увреждане не трябва да се разглежда като бариера при усвояването на
ново умение. Фактът, че аз самият съм

глух, означава, че съм в състояние да се
свържа с глухите хора на много по-лично
ниво, което улеснява воденето ми в процеса на готвене. Учил съм се в това отношение от готвачи като Джейми Оливър,
Гордън Рамзи и Хестън Блументал, които
от години вдъхновяват хората да подобрят
своите навици за готвене. За мен обаче е
страхотно да мога да правя същото и за
общността на глухите.”
Статутът на Скот като знаменитост в
общността на глухите му е позволявал да
пътува по цял свят. Наскоро той отишъл и
в Лас Вегас, САЩ, за да готви за интернационалния конкурс „Мис и Мистър Глухи”,
а също така да направи демонстрация на
живо на готвене за събитие в Deafopia
пред публика от 1500 глухи в Тексаското
училище за глухи, заедно с Курт Рамборгер, „Ирландският готвач”. Пътува и в Европа в продължение на 5 седмици, за да
създаде европейски ДВД за готвене, кой-

то да бъде достъпен както за глухи, така и
за чуващи хора с използването на жестов
език и субтитри. Скот два пъти е канен в
Япония – в Хирошима, Осака и Токио, за да
работи със Сатоши Езое (известен японски
джентълмен в японската общност на глухите), в презентации и демонстрации за
готвене, и за да представи живота си като
глух готвач, Там също така направи блестяща частна демонстрация на готвене за
общността на глухите в Япония.
Скот има стотици демонстрации за
приготвяне на храна във Великобритания
и по света, но първият му пробив е бил на
фестивала за храна и напитки на Ludlow,
когато става първият глух готвач, който
готви на главната сцена на предаването
Wot по време на 25-годишния му юбилей,
пред мейнстрийм аудитория с използване
на глас, осигурен от преводач. Тогава той
пробива границите и показва, че и други
глухи готвачи могат да направят същото
като това, което той е постигнал, и да насърчи другите да следват в неговите стъпки.
Далеч от живота си на готвач в телевизията, Скот прекарва времето си в работа
по различни хранителни и телевизионни
проекти и в един от тях работи с лингвист
на британски жестов език, за да създаде
портфолио от знаци, които ще позволят
на глухата общност да придобие по-добро
разбиране за храната. И за да се научат

да се наслаждават и да готвят безопасно.
Скот изпитва огромна страст да споделя
своите знания и умения за готвене с други членове в общността на глухите и чрез
езика на жестовете.
Скот е известен в света на готвенето
като „пънк” готвач със своя горещо розов
ирокез – стил, който носи през последните 15 години. Той добавя: „Състезавам
се всеки път, тъй като усещам, че все още
имам огън в корема. Стремежът и увереността ми дават винаги сила да се чувствам най-добрият в света. Това е в природата ми, конкурентен съм и никога не се
отказвам лесно. Не само защото съм глух,
но защото никое състезание не би било
същото без „пънк” готвач.”
А най-голямото му постижение като
такъв е на състезанието по гастрономия
в Копенхаген, Дания, през 2015 година,
когато става втори. Това признание го превърна в един от най-добрите глухи готвачи
в света. В момента Скот прави видеа за готвене на жестомимичен език във Flashing
Lights, продуцентска компания за глухи, и
има собствена телевизионна програма.
Шоуто на Скот - „Punk Chef”, се излъчва
по Film4, Community Channel, Freeview, Sky
и Virgin Media и е единствената програма
за готвене за глухи във Великобритания.
Скот казва: „Доставям здравословни
рецепти по телевизията в BSLzone за глухи хора на техния език, BSL (британският
жестомимичен език), така че те чувстват,
че могат да се свържат с мен повече като
глух водещ по телевизията в сравнение с
чуващи готвачи. Нашият език е визуален,
така че опитът да обясня някои неща като
методи за готвене, или последователността на готвене, което е сложно на английски, аз превеждам или обяснявам по
моя начин, за да могат те да разберат подобре рецептата. Тогава те са по-склонни
да опитат рецептата сами вкъщи.”

Ариана Мартинс: първото глухо момиче, модел за корици на Playboy
Известното списание Playboy е заподозряно, че е изградено върху сексизъм. В
случая с Ариана Мартинс обаче това може
да е повод за празнуване, тъй като тя е
първият модел на глухите, който позира
на корицата на списанието.
През пролетта на 2017 г. бразилското
издание на списанието Playboy публикува
две корици, едната от които за колекционерското издание, със снимка на модела
Ариана Мартинс, първата глуха жена на
една от кориците му. Нещо, което в някои
медии е описано като историческа забележителност в списанието.
Живот, посветен за изява на красотата
Ариана започва да търси изява като
модел на около 22-годишна възраст. И досега, вече на 35, не спира да работи. Винаги е мечтала да бъде на корицата на някои
от модните списания, но възможността не
й се отдава заради предразсъдъците, че
е глуха. Едно от най-трудните й преживявания е, когато отива в известна агенция
за модели в Сао Пауло. След като влиза в
стаята, за да бъде интервюиран от „букера” (човекът, който наема моделите), тя

започва да говори, с помощта на преводач
на бразилски жестов език, който е с нея.
Букърът веднага й казва: „Не те искаме”,
без дори да я запита за името й.
Но... красотата си е красота! И никой
и никога не може нито да я пренебрегне,
нито да я отрече. А глухите момичета, на
които съдбата е отнела нещо, им е дала
неземна красота. Да – огледайте се – няма
по-изваяни и красиви от тях!
И така, през октомври 2017 г., след поредна фотосесия, Ариана е избрана да
бъде на корицата на списание Playboy в
бразилското му издание с номер 496. Разбира се, че това я прави много щастлива.
Но и друго, много важно – прави я горда.
По този повод Ариана казва: „От години се
боря за разрушаването на предразсъдъците по отношение на глухите в сферата на
модата. И накрая получих национална корица. Какво повече от това – доволна съм
заради всички глухи момичета по света!”
Ариана е от Балнеарио Камбориу, малко градче в Южна Бразилия и в момента
живее в Куритиба, най-големият град на
юг, с почти два милиона жители.

През пролетта на 2017 г.
бразилското издание на
списание Playboy публикува две корици, една от
които за колекционерското издание, в което
се появи моделът Ариана
Мартинс, първата глуха
жена, която се снима на
една от кориците му. Това
е оценено като историческа забележителност за
списанието.

Глухият модел Ариана Мартинс празнува своя 33 рожден ден.

Страницата подготви Росица Караджова по материали от интернет
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Великден по света

Великденските обичаи, формирали се за много столетия,
са сходни във всички православни страни. Главно място на
трапезата заемат козунакът
и боядисаните в червено яйца.
Те се носят в черквата за освещаване, след което се оставят
боядисани яйца в дар към Бога.
Но някои от великденските
традиции по света са наистина необичайни и за нас. Представяме ги накратко.
Във Франция е прието да се
излиза на пикник. Главното блюдо на трапезата е омлетът.

формата на зайче, те се правят и
в тази на рядкото австралийско
животно бандукт. Двуутробното,
приличащо на мишка създание
с дълги уши, дължи рекорда за
най-кратка бременност - 12,5
часа.
В Швеция Великден не е
толкова голям празник, колкото
Коледа, но в училищата тържествата започват седмица преди
настъпването му. Децата и учителите им си припомнят историята на възкръсването на Христос.
Хората украсяват жилищата си в
жълто, зелено и бяло. Поставят в
домовете си и фигурки на пиленца с цветни пера. Повече внимание отделят на сладките неща –
правят от картон пасхални яйца,
а във всяко от тях слагат голям
бонбон.

В Белгия и Холандия възрастните крият яйца в градината сред
храстите и дърветата, а децата ги
търсят и събират в кошнички.

В Гърция червеното е цветът
на скръбта. Затова яйцата, обагрени в кървавата боя, символизират гробницата на Христос.
Счупването им пък изобразява
Възкресението.

В Украйна по традиция децата получават бели яйца, понеже
целият живот е пред тях. Тези на
старците пък са в тъмен цвят и
със сложни рисунки, защото техният път е почти завършен.
Великденските фигурки от
шоколад и захар са доста популярни в Австралия. Но освен във

Великден в Германия се предшества от Страстния петък. Много немци в този ден ядат риба. В
съботната вечер се пали голям
пасхален огън. Около него се събират много хора – той е символ
на края на зимата и изгаря всички зли помисли. На следващата
сутрин цялото семейство се събира на закуска и родителите, които
са скрили панер със сладкиши,
след закуската казват на децата,
че великденският заек е донесъл
за тях кошница и те трябва да я
намерят. Хлапетата ровят из цялата къща и това е най-веселият
момент в празничния ден. В следобедните часове на семейството гостуват приятели и роднини.

СУДОКУ

На Великден в САЩ семействата обезателно посещават
църквата. За празника задължително всеки трябва да е с нови
дрехи. Традиционният обяд в
Щатите се състои от шунка с ананас, картофи и плодова салата.
Децата получават кошничка, пълна с шоколади и бонбони. Много
е популярна една игра, в която
всички се включват – пързаляне на яйца по наклонена плоскост. Малчуганите се състезават
чие яйце ще стигне най-далеч.
Най-голямото съревнование обаче става на поляната пред Белия
дом. Стотици деца пристигат там
с кошници, пълни с шарени яйца.
В Италия празнуват Великден с
приятели. На Велики понеделник
устройват пикник. Дори и да се
лее дъжд, той не се отменя. Пекат
се кифлички, в които се слагат и
яйца. Приготвят се традиционните
бисквитки с кашкавал. Празненствата са доста пищни. Популярна
е и баницата, приготвена с 33 пласта тънко тесто – всеки символизира година от живота на Исус.
В Полша на празничната маса
може да се видят най-различни
блюда с месо, млечни и тестени
продукти. Поставя се и фигурка
на овен, изрязана от масло. За да
не се забравят и разочарованията
на живота, се слага и хрян. Всяко
блюдо от празничната трапеза задължително е осветено в църква.

В Унгария Великден е съпътстван с интересен обичай – младите момичета се пръскат с вода
или одеколон „лочолкодаш”.
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В Англия на празника се събира цялото семейство Приготвя
се специален обяд – агнешко със
зеленчуци. В графство Ланкашир правят „надбягвания” както
в САЩ – пускат яйчица от хълм.
Вярва се, че на когото яйцето стигне първо долу, ще се радва през
цялата година на крепко здраве.

На Филипините Великден започва със среднощна трапеза с
традиционни местни блюда. Децата вярват, че ще оглушеят, ако
не вземат участие в нея. Една от
традициите, изпълнявана всяка
година в селцето Сан Педро Кутуд,
на 60 км. от Манила, столицата на

Филипините, е жени и мъже да са
разпъвани на кръст. Болезнената
процедура се повтаря от векове на
Разпети петък и множество туристи
посещават селцето, за да видят церемонията. Жителите на Кутуд вярват, че така изкупват греховете си.
На остров Тринидад пък изсипват белтъка на сурово яйце
във вода и по него предсказват
бъдещето.
На Великден в Русия на трапезата почетното място е отредено
на козунака и боядисаните яйца,
поставени върху зелена покривка,
които в събота се носят за освещаване в църквата. Руснаците имат
и специална пасхална игра, при
която боядисаните яйца се пускат
в специални улеи и се блъскат.
Целта е да се счупят състезателите на противниците. Победителят
взима яйцата на победените.
Текста подготви Петра
Ганчева от интернет

ВКУСНО

ВЕЛИКДЕНСКИ
КУРАБИЙКИ
Необходими
продукти:
яйца - 3 бр.; захар - 400 гр.; мас
- ¾ ч. ч.; кисело мляко – ½ ч. ч.;
амонячна сода - 2 пак.; сода
бикарбонат - 1 ч. л.; ванилия
- 2 бр.; лимон - 1 бр. (кората);
брашно - 1 кг.
Начин на приготвяне: в
купа разбийте с помощта на
миксер яйцата заедно със захарта и ванилията, прибавете
разтопената мас (не гореща) и
настърганата кора на лимона.
Отделно в киселото мляко прибавете двата вида сода,
разбъркайте и след като шупне,
прибавете към яйчената смес.
Отново разбъркайте. Оставете
сместа за около 20 минути така,
за да се разтвори добре захарта
като периодично разбърквате.

В голям съд пресейте брашното, направете си кладенче,
за да поставите течната смес в
него, замесете твърдо, не лепнещо тесто. Колкото е по-твърдо
тестото, толкова по-назъбени
ще станат курабийките.
На ръчната машинка за мелене която имате, поставете специалната приставка за курабии и
започнете да прекарвате тестото
през нея. Оформете ги по дължина, каквато предпочитате. Печете до златисто на 160 градуса.
Вера Василева

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. 7/2021

От клетките с чертичка по посока на часовниковата стрелка:
1. Първата печатна книга на новобългарски език, написана на кирилица. 2. Балканска
столица. 3. Благородна ръжда. 4. Вид тревисто растение от семейство кръстоцветни.
5. Герой на Александър Дюма от романа „Тримата мускетари“. 6. Непостижима
фантастична мечта. 7. Японска мъжка или женска дреха с широки ръкави. 8. Разказ от
А. Чехов. 9. Съзвездие между Голямата и Малката мечка. 10. Град в Северна Италия.
Съставила: Василка Кирова

