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12 ЮЛИ – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СГБ
Всяка година на този ден членовете на Съюза на глухите в България честват своя празник – 87 години вече!
Това е Денят, в който е основана нашата организация на глухите хора!
12 юли е денят, станал символ на прогреса, на устрема ни и на младата жизнерадост за всичко,
което ние постигаме и с което живеем сега.

Всяка година на този ден членовете на Съюза на глухите в България във всички районни организации се радват не само на празника, но и на това, че за поредна година имат повод да се поздравят по случай годишнината.
А тази, 2021 г., СГБ навърши цели 87 години!
На тази дата - 12 юли – всички, и членове, и ръководители на РО и ТО – си припомнят откъде е започнал първите си крачки през времето Съюзът на глухите в България,
за да бъде това, което е днес. Цели 87 години съюзната
организация устояваше на всякакви политически промени, на трудности и проблеми, и продължаваше напред –
благодарение не само на съюзното ръководство, но и на
членовете, които винаги я възприемаха като втори дом.
И както всяка година, ръководствата на районните организации, съобразно пандемичната обстановка, а също
и преминалите вече избори, започнаха да обсъждат как
най-добре, според възможностите си, да осъществят
честването на съюзния празник. Най-важната част в тази
подготовка е осигуряването на превоз (по възможност –

безплатен, което в тези несигурни и кризисни времена
става все по-трудно осъществимо).
И е много радващ фактът, че с времето все повече хора
се връщат към традицията да идват на празника всички
заедно, с цялото си семейство. Така се осъществява толкова нужната приемственост чрез поколенията след нас!
И най-важното: чуващи и глухи (родители, деца, роднини
и близки) са заедно в този ден, веселят се от сърце и прекарват един прекрасен ден, от който запазват в сърцата
си незабравими спомени.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, скъпи приятели, съюзни членове и
читатели на вестник „Тишина“! Пожелаваме ви от сърце
да сте живи и здрави, щастливи, обичани и уважавани!
Днес на стр. 4-5 четете първите информации за
честването на празника.
Очаквайте и в следващия брой кореспонденциите
на нашите сътрудници за отбелязването на този
знаменателен ден.

„ЕРАЗЪМ +” - ПРОЕКТЪТ ЗА КУЛТУРА НА ЕВРОПА

И ние от България, които сме достойни да бъдем първи
Наскоро, уважаеми читатели,
ви запознахме накратко с една
блестяща изява на младите глухи
от България по време на международния младежки обмен в
Хърватия по програма „Еразъм
+”. Под мотото „Хората с увреждания са пълноправни граждани, които се ползват със същите права като останалата
част от населението. Те имат
активна роля в нашето общество и това важи особено за
младите хора с увреждания”
премина осъществяването на
проекта „In their shoes” Еразъм+
КА 1, финансиран от Европейския съюз.
Една от целите на проекта,
изпълнена успешно, беше повишаване на междукултурната
информираност на участниците,
чувството им за принадлежност
към една и съща общност в ЕС,
както и развиване на техните езикови умения.
Нашите представители – Катя
Русева, на 16 г., от гр. Сливен,

години. И това е най-благородното, което днес МОСГБ прави
като идея за бъдещето на нашата глуха общност – да даде
възможност на най-младите да
получат културата да общуват с
връстниците си в Европа. Да са
достойни българи в европейското общество на глухите и да милеят за България!

дете на глухи родители; Алекс
Йорданов, на 19 г., от София, от
глухо семейство; Габриела Спасова, на 18 г., от София – дете
на глухи родители; Александър
Йорданов, на 18 г., от чуващо семейство; Иво Ласонов, на 28 г.,
от чуващо семейство и Меги Салтова, на 15 г. от Пловдив, от глухо
семейство с чуваща сестра, бяха

избрани за много кратко време,
благодарение на бързата реакция и контакти на ръководството
на МОСГБ.
В този брой ви представяме
техните впечатления от участието.
Погледнато реално – те са
почти деца, с изключение само
на един, който е прехвърлил 20

ЗА НОВА ПРОМЯНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕНИЕ

ЕИСК обсъди новата стратегия на ЕС
за хората с увреждания

Вкоренена в конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на
хората с увреждания, която беше първия
международен договор за възприемане на
човешките права към уврежданията, стратегията на ЕС за увреждания за следващото
десетилетие е обещаващ документ с много
похвални предложения и няколко недостатъка. Но за да може стратегията да изпълни
обещанието си за прекратяване на дискриминацията срещу 87 милиона европейци с
увреждания, нейното изпълнение ще изисква силна политическа воля и ресурси.
Изслушването събра представители на
организации на гражданското общество и
европейските институции. Заключенията
му ще се впишат в становището, което ЕИСК
подготвя по стратегията.
Четете на стр. 2

Прочетете тези интервюта.
Колко душевна красота, колко
чистота и полет на душата ще
намерите в тях! И още - вижте
снимките – колко са красиви и
одухотворени лицата на нашите младежи – а, бе, няма като
тях!

Представяме ги на стр. 6-7

Изисквания при отпускането
на социални помощи
За да не се тълкуват погрешно някои лични изказвания на отделни съюзни членове, разясняваме следното:
С РЕШЕНИЕ № 23/21.05.2021 Г., УС НА СГБ НАПРАВИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ. Съгласно промените, в
подкрепящите документи – епикризи, рецепти за лекарства, и др. медицински документи; разпореждания
за определяне на размера на пенсията на лицето и решенията на ТЕЛК - копие от документа.
В случай, че лицето е с изтекъл срок на ЕР на ТЕЛК,
би следвало то да се актуализира първо в картотеката
на РО и след това да се обсъжда социалната помощ.
Касовите бонове за лекарства трябва да посочват
само тези, за които се касае помощта; лекарства по рецептурни книжки не се признават за разход, тъй като
се ползват с облекчения от здравната каса, освен в случаите, когато са със значителна сума 50-100 лв. за един
вид медикамент.
В правилника отпада възможността за отпускане на
помощи за отопление (дърва, въглища, ток и парно).
Когато се отпускат суми за хранителни продукти: те
трябва да са от първа необходимост, придружени с касова бележка за закупуването им. Не се признават касови бележки с хранителни продукти, извън тези от първа необходимост. Помощ за храна се отпуска само на
крайно нуждаещи се членове.
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ЗА НОВА ПРОМЯНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕНИЕ

ЕИСК обсъди новата стратегия на ЕС
за хората с увреждания

Вкоренена в конвенцията
на Организацията на обединените нации за правата на
хората с увреждания, която
беше първия международен
договор за възприемане на
човешките права към уврежданията, стратегията на ЕС
за увреждания за следващото десетилетие е обещаващ
документ с много похвални
предложения и няколко недостатъка. Но за да може
стратегията да изпълни обещанието си за прекратяване
на дискриминацията срещу
87 милиона европейци с увреждания, нейното изпълнение ще изисква силна политическа воля и ресурси.
Липсата на конкретно позоваване на жените с увреждания и на конкретни мерки
за борба с тяхната дискриминация, са двата основни от
недостатъци в иначе похвалната стратегия на ЕС за хората
с увреждания 2021-2030. Разкрита от Европейската комисия през март, стратегията взе
предвид много важни препоръки и предложения, направени от организациите на
хората с увреждания и гражданското общество. По този
повод се състоя изслушване,
проведено от Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК) на 1 юни.
Изслушването събра представители на организации на
гражданското общество и европейските институции. Заключенията му ще се впишат
в становището, което ЕИСК
подготвя по стратегията.
ЕИСК приветства новата
стратегия, заяви докладчикът
по становището Йоанис Вардакастанис. Сега е важно ангажиментите да бъдат спазени
и думите да бъдат превърнати в действия, които променят
и подобряват живота на гражданите с увреждания.
Стратегията има за цел да
осигури достойнство, равно
третиране и пълно участие на
хората с увреждания (PWD) в
обществото чрез премахване на физическите бариери,
заклеймяването и предразсъдъците, засягащи всички
аспекти на техния живот. Тя се
основава на постигнатия досега напредък чрез своя предшественик, който беше в сила
през последните десет години. Една от водещите й инициативи е AccessibleEU, която
трябва да направи транспорта, сградите и информацията
по-достъпни за европейците
с увреждания. Другата, европейската карта за инвалидност, ще улесни свободното
им движение в рамките на
ЕС. Новата стратегия ще има

и рамка за наблюдение на
напредъка по нейното изпълнение, с набор от нови показатели.
Анелиса Котоне, член на
кабинета на Хелена Дали, европейския комисар по въпросите на равенството, заяви, че
стратегията е част от визията
за изграждане на съюз на равенството, допълваща други
инициативи на Комисията в
тази област.
„Ние призоваваме държавите-членки също да предприемат действия, каза г-жа
Котон, добавяйки, че целта на
комисията е да ускори прилагането на конвенцията и да
подкрепи държавите-членки
в това. Стратегията сама по
себе си няма да донесе промяна в живота на хората с увреждания, но политическата
воля, ресурси и мониторинг
на действията могат.”
Стратегията вече получава политическа подкрепа. По
време на изслушването Бруно
Рибейро Барата, представляващ португалското председателство на ЕС, заяви, че правителството му е в процес на договаряне на заключенията на
Съвета относно стратегията,
които трябва да бъдат приети
в средата на юни.
ЗАБРАВЕНИ В СТРАТЕГИЯТА: ЖЕНИ С УВРЕЖДАНИЯ
Въпреки че предложението на комисията получи
висока оценка за силния си
ангажимент за създаване на
Европа, включваща хората с
увреждания, то не беше идеално. Сред най-сериозните
повдигнати възражения е
липсата на конкретно позоваване и действия за жени и момичета с увреждания. За ЕИСК
това представлява много голяма пропаст, каза г-н Вардакастанис.
Европейският форум за
хората с увреждания, представен на изслушването от
неговия заместник-председател Ана Пелаес, сподели мнението на ЕИСК. Това трябва да
бъде отстранено възможно
най-скоро, като се гарантира,

че перспективата за пола е интегрирана във всяко действие,
разгледано в стратегията, като
например заетост, политическо участие и т. н., каза г-жа
Пелаес. Данните показват, че
34% от жените и момичетата
от тази група са преживели
насилие и сексуално насилие,
на което тези с интелектуални
затруднения са били особено
изложени.
Катрин Лангенсиен от мрежата на Европейския парламент за правата на хората с
увреждания посочи, че жените с увреждания са по-често
жертви на сексуално насилие
и не успяват да получат адекватна правна защита, като
адвокатите показват твърде
малка чувствителност към
тяхното тежко положение.
„Това е много опасно за нас.
Понякога не сме видими. Ако
не сте видими, не можете да
повишите гласа си и се случват неща, които не трябва да
се случват, каза още тя, посочвайки необходимостта да
се повиши осведомеността
относно правата на жените с
увреждания и да се упълномощят. Те са подложени на
дискриминация във всички
сфери на живота и са изложени на по-висок риск от бедност и социално изключване,
отколкото техните връстници
от мъжки пол. Те бяха и сред
най-тежко засегнатите от кризата с COVID-19.”
„Тъжната реалност е, че
всъщност спряхме да напредваме в равенството на жените
през последното десетилетие.
И сега COVID-19 също опустоши обществените услуги, на
които разчитаха жените като
цяло и тези с увреждания”,
каза Пиркко Махламяки от
Европейското женско лоби
(EWL).
Беше споменато и засилване на подкрепата за майките, които се грижат за деца с
увреждания, заедно с необходимостта от нови финансови инструменти за това. Бяха
повдигнати и други възражения. ЕИСК отбеляза липсата

на ясни ангажименти за инвестиране в мерки, които да
доведат до включването на
хората с увреждания във всички сфери на живота, както и
много малко ангажименти за
обвързващо законодателство.
Въпреки че беше в голяма
подкрепа за предложението
за европейска карта за инвалидност, ЕИСК смята, че това
трябва да бъде въведено чрез
регламент на ЕС, за да може
да стане незабавно приложимо във всички държави-членки.
Други недостатъци включват липсата на насоки за прилагане на конвенцията, както и недостатъчната яснота
по отношение на значимото
участие на организациите с
увреждания в предложената
платформа за хора с увреждания и AccessibleEU, както и по
всички въпроси, които се отнасят до хората с увреждания.
„Участието трябва да бъде в
основата на стратегията за
хората с увреждания”, каза
Карлота Безоци от Европейското гражданско общество,
добавяйки, че е важно цялата
информация, свързана с хората с увреждания, да бъде леснодостъпна.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА
ТРУДА
Друга област на особено
безпокойство е ниският процент на заетост на хората с увреждания. При застаряването
на населението, включването
им в света на труда не само
ще благоприятства успешната
им интеграция в обществото,
но и ще бъде от полза на самото общество, сега и в бъдеще. „Въпреки, че настоящата
криза допълнително е утежнила без това лошото положение на заетост, тя трябва да се
използва като възможност за
насърчаване на шансовете им
за заетост в бъдеще, като се
създават приобщаващи политики за възстановяване”, каза
Масимилиано Мачерини.
Според данните 13 % от хората с увреждания са загубили
работата си поради кризата с
COVID19, в сравнение с 8 % от
общото население, а по-голям
дял от хората с увреждания са
на временни договори. Което
доведе до това, че 57 % от тях
съобщават за трудности при
свързването на двата края, в
сравнение с 39 % от тези без
увреждане. 71 % бяха изложени на риск от депресия. Перспективите за заетост на хората
с увреждания могат да бъдат
подобрени чрез предоставяне на подкрепа на работодателите, за да се гарантира,
че те правят работните места

по-приобщаващи. Също така
беше много важно да се подчертаят ползите от наемането
на хора с увреждания и намаляването на стереотипите,
които бяха сред основните
причини за нежеланието на
работодателите да предлагат
работа на хората с увреждания. Както работодателите,
така и лицата с увреждания
често не са знаели за мерки в
подкрепа на тяхната заетост,
което гарантира по-добра координация на политиките на
пазара на труда.
„Друга възможност, която трябва да бъде използвана, е цифровата технология.
Цифровите технологии могат да премахнат много бариери пред тези работници
и да окажат положително
въздействие върху тяхната
заетост. Ето защо беше изключително важно да се развият техните цифрови и други
умения, свързани с работата”,
каза Мириам Пинто Ломена.
„В становището си относно стратегията за хората с
увреждания Комитетът на регионите посочи важността на
укрепването на възможностите за самостоятелна заетост
и самостоятелно предприемачество за хората с увреждания”, каза докладчикът на
КР Даниела Балико, като допълни, че „от социална гледна
точка не трябва да ги държим
ръка, но трябва да ги подкрепяме да бъдат независими. В
този контекст образованието
и обучението са от решаващо
значение както за възрастни и
деца с увреждания, така и за
учители, които трябваше да
бъдат оборудвани с подходящите умения за работа с тях.”
Беше повдигнат и въпросът
за обезщетенията за инвалидност: ораторите подчертаха,
че хората с увреждания не
трябва да се страхуват от загуба на обезщетения, ако навлязат на пазара на труда, но
че обезщетенията трябва да
бъдат гъвкави и да допълват
работата на непълно работно
време.
Г-жа Пелаес беше категорична, че стратегията трябва
да обърне неотдавна влошеното положение на хората с
увреждания и предизвикания от пандемия спад в правата на човека и прилагането
на UNCRPD. „Имаме шанс за
промяна и не трябва да позволяваме тя да ни подмине”
завърши изказването си тя.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по
материали от
пресцентъра на ЕИСК
Снимка
пресцентър на ЕИСК
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В защита правата на глухите водачи на МПС
В отговор на писмено отправеното
запитване от Николай Нинов, председател на Съюза на глухите в България, относно правото на управление
на мотопеди, мотори и др. МПС, а
също и правото на глухите водачи на
МПС да са професионални шофьори,
в СГБ се получи отговор от ПЕТКО ПЕТКОВ, асистент в Генерална дирекция
за комуникация към Бюрото на Европейския парламент в България, в който се казва следното:
„…Можем да споделим с Вас,
че документът, с който се регулира областта на свидетелствата за
управление на превозни средства
на ниво Европейски съюз, е Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за
управление на превозни средства. В
Приложение III на текста са уредени
въпросите относно минималните изисквания за физическа и психическа
годност за управление на превозно
средство със силово задвижване.
Ако смятате, че правата Ви съгласно законодателството на ЕС не се
спазват от органите в дадена страна-членка, първо трябва да отнесете въпроса до националните органи
или институции. Както е посочено в

договора за Европейския съюз и на
договора за функционирането на Европейския съюз, публичните органи и
съдилищата в страните членки носят
основната отговорност за прилагането на правото на ЕС.
Затова във Ваш интерес е да използвате всички възможни средства
за защита на национално равнище
(административни и/или извънсъдебни механизми за медиация) и
най-напред Ви съветваме да потърсите специализирана правна помощ от
компетентни юристи, които работят в
съответната област.
Един пример за извънсъдебен механизъм за решаване на спорове е
дейността на омбудсмана на Републи-

ка България. Омбудсманът се застъпва с предвидените в закона средства,
когато с действие или бездействие
се засягат или нарушават правата и
свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните
администрации, от лицата, на които
е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни
субекти.
Също така, всеки гражданин на
Съюза, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава
или има седалище в държава-членка,
има правото да се обърне, индивидуално или съвместно с други граждани
или лица, с петиция до Европейския
парламент. Петицията може да излага индивидуално искане, жалба или
наблюдение относно прилагането на
законодателството на ЕС или да призовава Европейския парламент да
приеме позиция по конкретен въпрос.
Такива петиции дават на Европейския
парламент възможност да привлече
вниманието към нарушения на правата на гражданите на ЕС от държава
членка, местни органи или други институции. За целта можете да използвате или електронната страница на
ЕП www.europarl.europa.eu и нейния
портал за петиции: https://petiport.

secure.europarl.europa.eu/petitions/
bg/home или да изпратите петицията
си до: Председателя на Комисията по
петиции, European Parliament, B-1047
BRUSSELS, Belgium.
И накрая – гражданите могат да
внасят жалби до Европейската комисия срещу държава-членка във
връзка с мерки (закон, регламент
или административно действие) или
практики на последната, които те
считат за несъвместими с разпоредба или принцип на законодателството на ЕС. По-подробна информация
е на разположение на уебсайта на
Комисията (https://ec.europa.eu/info/
about-european-commission/contact/
problems-and-complaints/complaintsabout-breaches-eu-law_bg).”
Ръководството на СГБ, на основа на получените ценни насоки
и съвети от страна на Бюрото на
Европейския парламент, е решено
да направи всичко възможно, за да
отстоява съобразно изискванията
на ЕС правата на глухите водачи
на МПС до пълното решаване на
проблемите им, и своевременно ще
продължи да информира за постигнатите стъпки в стремежа си да
отстоява тези права.

Промени в издаването на решения от ТЕЛК
В началото на този месец
Министерският съвет прие
Постановление за изменение
и допълнение на наредбата
за медицинската експертиза,
след обсъждане на внесените предложения – като например облекченият режим
при издаване на решения на
ТЕЛК за хората с необратими
увреждания, които преминават прегледи на всеки три
години за преосвидетелстване на ТЕЛК; изменения при
издаването на болнични листове на карантинираните – с
промяната болничният лист
за карантината ще се издава
от лекуващия лекар, независимо колко дни временна
неработоспособност е имал
човек преди това. За да получи болничен за карантина,
човек, изразходвал общия лимит от болнични, трябва да се
яви на ЛКК и ТЕЛК. В доклада
на здравното министерство се
посочва, че това напълно противоречи на медицинската
целесъобразност и основната
цел е да не се допуска разпространението на заразното
заболяване. Другата промяна,
която е по искане на служебния здравен министър, има
за цел да се разшири кръгът
на дефинитивните състояния,
при които се дава пожизнено
решение за трайно намалена
работоспособност. Още преди
два месеца омбудсманът Диана Ковачева поиска облекчен режим за ТЕЛК за хората
с необратими увреждания, а
здравният министър предлага

хората с доживотни увреждания да не се явяват на ТЕЛК на
всеки три години.
С промените се разрешава и проблемът с практически затруднения при осигуряване на нормативното
изискване за включване в
състава на ТЕЛК/НЕЛК на
специалисти по професионални болести и по трудова
медицина, радиобиология
или радиационна хигиена,
които председателстват заседанията на комисията при
освидетелстване на хора по
повод приемане или отхвърляне на професионален характер на заболяването. По
данни от 2020 г, на Националния център по обществено здраве и анализи, броят
на специалистите по професионални болести е изключително малък - 17 за цялата
страна. Предвид факта, че 9
от 17 налични в страната специалисти по професионални
болести са на възраст над 60
години и поради липсата на
интерес към специалността
на новозавършващите лекари, се очертава постепенното
изчерпване на ресурсите.
Разрешават се и проблемите с процентите, определени в зависимост от възрастта при доказани генетични
аномалии, тъй като възрастта
в случая няма отношение към
дефицита, който обуславя степента на увреждане.
Правят се промени и в отправните точки за оценка на
трайно намалената работос-

пособност и на вида и степента на увреждане в проценти,
като например на процента
за начален стадий при болестта на Чандлър, която е бързо развиващо се заболяване,
придружено с мъчителна,
продължителна и неповлияваща се от обезболяващи
средства болка, водеща до
допълнителен
дискомфорт
на пациентите и налагащо се
оперативно лечение именно
в ранния стадий. Затова процентът, определен за началния стадий, е целесъобразно
да се повиши с 10 пункта – от
40 на 50. По-висок процент е
определен и за деца със захарен диабет – от 50 на 80.
Промяната, отнасяща се до
отправните точки за оценка на
трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти,

цели по-голяма прецизност
по отношение на критериите,
по които се извършва оценката на уврежданията, предвид динамиката в развитието,
различните етапи и стадии на
едно и също заболяване, съобщава пресслужбата на правителството. В част от случаите се актуализира величината
на определени проценти,
съответстващи на отделни отправни точки, като се взимат
предвид достиженията на медицинската наука и практика.
Отчитат се и съвременните
възможности за терапевтично
повлияване на уврежданията. При доказани генетични
аномалии се премахва обвързаността между възрастта
и оценката на степента на увреждане, тъй като възрастта
няма отношение към функционалния дефицит.

Страницата подготви Петра Ганчева

Междувременно правителството променя и Методиката за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за
хората с увреждания. Промените целят синхронизиране
и прецизиране на документа
в съответствие с влезлите в
сила от 1 януари 2021 г. нови
разпоредби в Закона за личната помощ.
Чрез измененията се определят хората, които имат
право на лична помощ, съобразно реалната нужда на
оказване на асистентска грижа за най-нуждаещите се и
уязвими лица. По този начин
се създава обективен механизъм за преодоляване на
идентифицираните затруднения в областта на личната
помощ.
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12 ЮЛИ – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА СГБ
РО -Стара Загора

Плевенската епопея през погледа на
старозагорци
НА ПАНОРАМАТА - ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ

По повод 87-годишнината
от основаването на Съюза на
глухите в България, членовете
на районната организация на
глухите в град Стара Загора
традиционно отбелязаха празника с извънградска екскурзия.
Ръководството реши екскурзията да се проведе една седмица преди празника - на 3 и 4 юли
2021 г., като основна причина за
това изтъкна парламентарните избори, които трябваше да
се проведат на 11 юли. Най-важната точка на дестинацията
беше град Плевен, заради величествената панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, която се
извисява в района Скобелевия
парк.
На 3 юли 2021 г. в 7.00 часа
сутринта групата, която се състоеше от 42 души, потегли с автобус,
осигурен от община Стара Загора.
Първата ни спирка беше на връх
Шипка, където за съжаление самият паметник беше затворен,
поради планирани ремонтни дейности. Поехме към етнографския
комплекс „Етъра”, който е музей
на открито в едноименния квартал на Габрово. Представлява възстановка на българския бит, култура и занаятчийство. Той е първият
по рода си действащ етнографски
музей в България. Музеят е разположен на 8 км. южно от основната част на Габрово. В комплекса
„Етър” се намира единствената в
България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 експоната и е една от богатите, и добре
организирани технически сбирки
сред европейските музеи на открито. Това е причината водното
колело да се превърне в емблема
на комплекса. Най-важната особеност на сбирката е, че всички
обекти са в действие, така както
са работили и в миналото. Занаятчийската чаршия представя 16 образци на балканската архитектура,
разкриващи самобитния талант на
възрожденските строители.
Град Ловеч беше третата спирка от туристическата дестинация,
но решихме да бъде кратка, поради бързо напредналото време.
Разходихме се само из централната част и прочутия покрит мост.
Той е построен от известния български строител майстор Колю
Фичето през 70 години на XIX век и
оттогава се е превърнал в символ
на Ловеч. Първоначално мостът
е проектиран като транспортен и
пешеходен, докато в наши дни е
само за пешеходци. В него се помещават малки дюкянчета, в които нашите туристи изкупиха много
сувенири и предмети.
Предпоследната ни спирка за
деня беше величествената панорама „Плевенска епопея 1877
г.”, която представлява музей, построен в чест на 100-годишнината
от освобождението на България
от османско иго. Намира се в Плевен, в района на Скобелевия парк,
в непосредствена близост до редута „Кованлък”, където се водят
най-тежките сражения по време
на третата атака от обсадата на
Плевен. Въпреки голямата ни група (която трябваше да се раздели
на две, за да влезем последователно вътре), ръководството на
музея направи компромис специално за нас, поради наличието
само на 1 преводач. Живописната част на изрисуваните стени ни
пренесоха в един реален свят,
през който бойците са се борили
за свободата на народа по време
на обсадата в Плевен. Колективът,
който е сътворил това изящество,
бил от 13 руски и български художници, които са полагали труд
в продължение на 4 месеца.
Видимо душевно опиянени от
красотата на видяното изкуство,
излязохме от панорамата за обща
снимка на старозагорската група.
А след това автобусът ни остави до

ПО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА НА БЪЛГАРИЯ

хотел „Ростов”, в който имахме резервации за нощувка. След разпределението по стаи и кратка
почивка, се разпръснахме по групички. Някои бързо се запътиха към регионалния исторически
музей, който се намираше в представителна двуетажна сграда, построена през 1888 г., с обща
площ от около 7000 кв. м. и с парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд
на музея включва над 180 000 музейни експонати. Други тръгнаха да разгледат Художествената
галерия и по-известните забележителности в града, като паметника на генерал Д. М. Скобелев,
църквата „Свети Николай” и прочутата водна каскада в центъра. Малка част от групата предпочете спокойствието в някое заведение, седнали пред разхладителни напитки и сладки приказки
с приятели.
Вечерта беше изключително приятна и беше организирана от нашите приятели от плевенската организация, които бяха запазили места в ресторант „Фиоре”, който беше близо до хотела.
Целият ресторант беше почти препълнен само от наши членове, които наброяваха повече от 90
души. Председателите на двете районни организации – г-жа Антония Хубенова и г-н Мирослав
Маринов приветстваха с кратко слово гостите за празника и им пожелаха здраве, благоденствие
и много нови бъдещи срещи. Старозагорската организация направи изненада на рожденичката
Илияна Димитрова, като й поднесе празнична торта и подарък с пожелание за здраве и късмет.
Времето неусетно и бързо измина до ранните сутрешни часове, в които трябваше да си отпочинем и да съберем сили за утрешния ден.
След закуската, предоставена от хотела, групата ни отново се качи в автобуса и потегли по
друг маршрут по пътя към къщи. Първата спирка за деня беше в с. Горталово. Там видяхме скалното образувание „Цепен камък” – според легендата Крали Марко се бил 3 дни и 3 нощи с арапина Муса Кесаджия, като накрая арапинът избягал позорно. В яда си Крали Марко замахнал със
сабята си и разцепил скалата на две.
„Состра” е древна римска крепост, разположена в землището на с. Ломец, на около 16 км от
Троян. Това беше втората ни спирка на връщане. Строителството на крепостта е започнало около
147 г., по заповед на император Антонин Пий. При неговото управление тук била разквартирувана втора матиакска кохорта. През 249 г. крепостта и прилежащото селище, което е имало военен
характер, са опустошени от готите. Кога точно е започнало възстановяването, не е известно, но се
знае, че пет години по-късно по заповед на император Галиен, тук била изпратена втора кохорта
(на възвращенците), на която наредили да издигне нова крепостна стена (т. нар. Източна стена).
Нейното изграждане продължило три десетилетия, като е достигала височина 10 метра. Останки
от Източната стена са запазени и днес. През 4 в. (378 г.) Состра за пореден път била разрушена
от готите. В началото на 5 в., след заселването на цивилно население, крепостта окончателно загубва военния си характер. По същото време започва постепенното възстановяване на по-ранните тракийски крепости в околностите. За съжаление, поради проливните дъждове в последните
дни, се беше образувала висока тревиста растителност, която си беше рискова за преминаване и
решихме да продължим с туристическата си обиколка.
Троянският манастир ни посрещна с отворени врати и прекрасна душевна наслада. Той е
третият по големина манастир в България и е разположен на живописния бряг на река Черни
Осъм, в село Орешак, на 10 км. от Троян. Манастирът „Успение Богородично” е основан в края
на 16 в. Към настоящия момент е комплекс от черква, жилищни и стопански сгради, както и два
скита – „Св. Николай” и „Св. Йоан Кръстител”. В него се намира чудотворната икона на Пресвета
Богородица.
Последната спирка за деня беше в град Сопот – родното място на великият български писател
Иван Вазов. Не можехме да пропуснем да се запознаем с богатия фонд, с който разполагаше къщата-музей „Иван Вазов”, и който припомня най-важните периоди от живота на писателя, още от
детството му в Сопот, където завършва основното си и класно образование. Не пропуснахме и да
се снимаме пред паметника на писателя, който се намираше в самия център на града.
С това приключихме нашата туристическа обиколка, която продължи 2 дни и беше много
емоционална и любознателна. Пожелахме си за в бъдеще да пътуваме по-често до непознати и
неизвестни родни места, за да опознаем по-добре нашата родина.
Честит празник!
Антония Хубенова, председател на РО на глухите в Стара Загора

РО-Русе

Разходка в миналото

ПРАЗНИЦИ С ПРИЯТЕЛИ

И тази година РО на глухите в гр. Русе не отстъпи на традицията в чест на 12 юли, деня на
СГБ, да организираме и проведем екскурзия, този път до Историческия парк край село Неофит
Рилски, област Варна.
На 10 юли 42 членове от РО-Русе и от ТО-Разград потеглихме към едно пътуване към миналото, което ни предостави историческият парк, разположен на площ от общо 136 дка., като в
момента са завършени и са с възможност за посещение 96 дка. от експозицията.
Входната крепост на парка е построена по образец на български крепости от ХІІ до ХV век,
Оттук групата ни беше поета от екскурзоводката Албена, с която тръгнахме заедно по пътеката на
миналото през епохите халколит и неолит, времената на древните траки, славяни и прабългари.
Засега, защото строителството на парка продължава.
Още с влизането ни посрещна шадраван със статуи на тримата велики български царе – Асен,
Петър и Калоян. Оттам, по пътека край красиво езеро, се отправихме към селището, населявано от
най-старата цивилизация на света. Разгледахме 4 къщи от неолита и 4 къщи от халколита, като се запознахме с бита на хората, живели през тези епохи. След като разгледахме праисторическото селище,
пътеката ни заведе към следващата епоха на нашето пътешествие, епохата на могъщите траки. Първата сграда беше храмът на Богинята-майка, наричана още Кибела. Тя е била почитана като майка на
боговете и всичко живо на света. В релефа на входа е изобразен богът на слънцето Хелиос. Пътеката
след храма ни отведе на античен тракийски площад от речни камъни, зад които се намираше единственият пресъздаден тракийски дворец в света, където в тронната зала, по образец на тракийския цар
Севт ІІІ ни посрещнаха възстановка на царя с демонстрация на бойни изкуства. След това разгледахме
светилището, залата за пиршества и спалнята на царя. Отляво на сградата се намираше оръжейницата,
а вдясно имаше три тракийски гробници. Продължавайки по пътеката, стигнахме до ранно средновековно селище, където разгледахме обикновен дом, владетелски дом, юрта, узем и хижа.
Посетихме и полигона за яздене на коне, където с помощта на инструктор, Мариана, Симеон,
Здравко и Пламен яздиха коне, а всички ние ги аплодирахме. След това посетихме стрелбището
за стрелба с лък където се пробваха Рахми, Владо, Ивелин и др. Предлагаха се още много занимателни игри, като разходка с лодка, обучение в древни бойни изкуства, сечене на монети,
демонстрация с хищни птици, ритуално пиене на вино и др.
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В РО - Хасково

Нов път за нашето бъдеще

Накрая всички седнахме заедно на обяд в „Лъвското” заведение, където опитахме тракийски
ястия и се любувахме на прекрасната гледка. Видяхме и строежа, който ще подготви експозицията на Второто българско царство, която ще бъде завършена скоро.
Разходката завършихме с посещение на археологическия музей в гр. Велики Преслав. Председателят Владимир Владимиров поздрави всички участници с празника на СГБ, а секретарят на
ТО-Разград Гергана Никифорова подари на всички по една картичка за празника. Прибрахме се
доволни и щастливи, защото и този път почувствахме истински нашия празник.
Стефка Тончева, координатор РО на глухите-Русе

ТО-Перник

Бяхме горди членове на нашия съюз

По повод празника на СГБ
- 12 юли, членовете на ТО на
глухите в Перник организираха екскурзия, която се проведе
на 9 и 10 юли, с посещение на
свети за всеки българин места в
България.
Посетихме паметника на
свободата на връх „Шипка” –
една светиня на българщината,
където развяхме националния
флаг и изпитахме гордостта да
сме българи. А в град Шипка посетихме храм-паметника „Рождество Христово” , построен в
прослава на героите от Руско-турската война.
Маршрутът по-нататък ни отведе в етнографския комплекс „Дамасцена”, който се намира в
град Казанлък. Там научихме много интересни и любопитни истории за прочутата по цял свят
българска роза и за безценното българско розова масло.
И накрая се изкачихме на връх Бузлуджа, където видяхме и монумента-паметник издигнат
там през 1981 г.
В тези два дни се почувствахме горди българи и достойни членове на нашата организация –
СГБ, която тази година отбеляза своята 87-годишнина.
Николина Лозанова, ТО- Перник

РО-Варна

До Златоград и обратно – преизпълнени с
прекрасни спомени

В началото на юли група от ентусиазирани
туристи на варненската районна организация на
глухите посети едно от най-красивите градчета
на родината – Златоград. Разгледаха забележителностите му, сред които взаимното училище,
къщата с воденицата, къщата с орлите; а жените
не спираха да се възхищават на многобройните
оригинално оформени цветни лехи, които веднага грабваха окото…
Накрая, поизморени от ходенето, в механата вдигнаха наздравици, като си пожелаха да са
здрави, все така задружни и изпълнени с прекрасни спомени от видяното.
Снимки Нели Панайотова и Силвия Тодорова

През месец юни т. г. се проведоха
ТО-ХАСКОВО
отчетните събрания във всички
териториални
организации
към
РО-Хасково: ТО-Градска - на 10
юни; ТО-Кърджали - на 12 юни;
ТО-Момчилград - на 13 юни; ТОДимитровград - на 20 юни и ТОХарманли - на 26 юни.
На всички събрания присъстваха
председателят и координаторът на
районната организация. Събранията
преминаха при сравнително добра
организация, като се има предвид
страхът сред членовете от Ковид-19.
На всички събрания се изчака 1
час, тъй като в определения час
нямаше мнозинство 50+1% и същите
преминаха при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на СО за 2020 г.
2. Приемане на програма за дейността
ТО-КЪРДЖАЛИ
на СО за 2021 г. 3. Текущи въпроси.
След прочитането на отчетните
доклади,
които
бяха
кратки,
съдържателни и обективни, и след
приемането на програмите за
дейността на организациите за тази
година, се състояха изключително
полезни разговори. Беше повдигнат
въпросът за състава на членската
маса, която не се подмладява и няма
нарастване на броя на членовете.
Едната, и може би най-важна причина
е, че някои не желаят да продължат да
членуват в съюза и да бъдат членове,
защото не виждат ползата от едно
такова членство, нямат преференции
и помощи за жестов превод.
Другата причина е, че от години не
ТО-МОМЧИЛГРАД
се провеждат пунктови срещи за
издирване на нови членове.
По отношение на социално
битовата дейност във всички ТО
основната дейност е свързана с
попълване на документи за ТЕЛК,
социално подпомагане и пенсионно
дело.
Навсякъде се изрази силно
безпокойство относно промените в
правилника за социално подпомагане
на СГБ. В част от изказванията пролича
недоволство, че все по-трудно ще
могат да се подпомагат социално
слаби и нуждаещи се членове.
На 27 юни т. г. от 11 часа в клуба
на РО-Хасково се проведе общото
отчетно събрание на пълномощниците на РО. След изчакване от 1 час, в 12 часа то започна
своята работа.
За водещ на събранието бе избран г-н Иванов, председател на РО, който запозна присъстващите
с дейността на районния съвет за изминалия период. Присъстващите бяха подробно запознати
с отчета на ревизионната контролна комисия за 2020 г., както и с програмата за дейността на РО
за 2021 г. Предложения и допълнения по програмата не се направиха и същата бе одобрена и
приета от присъстващите пълномощници.
Събранието беше отворено и освен пълномощниците в работата му взеха участие и членове
на РО.
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково

НОЩ НА МУЗЕИТЕ В ОРЯХОВО

„Тихият свят” - светът на чувства,
воля, доброта и талант

Историческият музей в град Оряхово отбеляза тази година Европейската нощ на музеите с една докосваща и вълнуваща тема - „Тих
свят”, посветена на силата на духа и творческите постижения на хората със слухови проблеми.
Тя е в контекста на общото мото „Неизказаното в музеите” на 17 издание на инициативата на Френския институт. На 3 юли 2021 г. към
нощта на музеите се присъединиха 40 български музеи с подкрепата на Министерството на
културата в България.
Идеята за специална тема в Оряхово се поражда от желанието да се покаже за първи път
пред местната публика любителският хумористичен филм „Дотук, охраняема зона”, създаден преди години от любителския киноклуб
при Съюза на глухите в България с участието
на Никола Кръстев – актьор при Сатиричния
театър в София, родом от Оряхово, който винаги е подпомагал културната дейност на организацията. Неговият богат културно-исторически
архив стана притежание на музея в крайдунавския град, благодарение на дарението, направено през 2013 г. от неговата съпруга Миряна
Мошева, дългогодишен служител в Съюза на
глухите в България.
За да се представи задълбочено „Тихият
свят”, изпълнен с богата палитра от чувства,
воля, съчувствие, доброта и талант, в програмата се включи и представянето на новия документален филм „Тихо наследство”, разказващ за работата на жестовия преводач Таня
Димитрова с деца с увреден слух в образователния център „Яника”. Беше направена и презентация на картини на деца от центъра.

На оряховската нощ на музеите присъстваха лично Миряна Мошева и Таня Димитрова,
които разказаха на гостите за своята благородна и отговорна мисия да помагат и за това как
силата на човешкия дух побеждава трудностите и води към творчество и красота.
Събитието уважи г-жа Румяна Декова,
председател на общинския съвет, която поздрави гостите от името на община Оряхово.
Вечерта завърши с усмивки, снимки за спомен и много положителни емоции.
Изказвам своята голяма благодарност и
уважение към Миряна Мошева и Таня Димитрова!
Д-р Евгения Найденова, директор на
Историческия музей в гр. Оряхово
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„ЕРАЗЪМ +” - ПРОЕКТЪТ ЗА КУЛТУРА НА ЕВРОПА

И ние от България, които сме достойни
да бъдем първи
Блестяща изява на младите хора от България беше отбелязана по време на международния младежки обмен в Хърватия по програма „Еразъм +”.
Под мотото „Хората с увреждания са пълноправни граждани, които се ползват със същите права като останалата част от населението. Те имат активна роля в нашето
общество и това важи особено за младите
хора с увреждания” премина осъществяването
на проекта „In their shoes” Еразъм+ КА 1, финансиран от Европейския съюз.
Една от целите на проекта, изпълнена успешно, беше повишаване на междукултурната ин-

формираност на участниците, чувството им за
принадлежност към една и съща общност в ЕС,
както и развиване на техните езикови умения.
Нашите млади представители – Катя Русева, на 16 г., от гр. Сливен, дете на глухи родители; Алекс Йорданов, на 19 г., от София, от
глухо семейство; Габриела Спасова, на 18 г., от
София – дете на глухи родители; Александър
Йорданов, на 18 г., от чуващо семейство; Иво
Ласонов, на 28 г., от чуващо семейство и Меги
Салтова, на 15 г. от Пловдив, от глухо семейство с чуваща сестра, бяха избрани от ръководството на МОСГБ.
И това е най-благородното, което днес МОС-

ГБ прави като идея за бъдещето на нашата глуха общност. А именно– да даде възможност на
най-младите - децата да получат културата да
общуват с връстниците си в Европа. Да са достойни българи в европейското общество на
глухите и да милеят за България!

АЛЕКС ЙОРДАНОВ

ганизация към СГБ и съм участвал в различни проекти. За
първи път съм част от партньорство по проекта” Еразъм
+” и съм много доволен.
Проектът беше свързан с бойното изкуство Таекуондо,
пригодено за хора с различни специфики, какво ще кажеш за това?
Аз съм спортна натура и познавам много спортове, но
за първи път участвам в тренировки по Таекуондо. Беше
ново за мен да усвоя основни удари и най-вече философията на това корейско бойно изкуство, което в основата
си е успокояване на страстите и вземане на разумни решения без да се бърза. Не съм сигурен дали ще продължа да се занимавам с този спорт занапред, защото нямам
много свободно време, но проекта ми даде много важна
информация за бойните изкуства въобще.
Успя ли да се срещнеш с нови хора, как комуникира с
тях. Запозна ли се с нова култура?
Да, разбира се. Първо се запознах с чуващите участници
от България. По-късно и с другите участници в проекта,
като контактувахме, чрез преводач, писмено през телефона, дори с жестове. На всички чуващи им беше много
интересно и имаха желание да учат жестове.
Кое е най-забавното нещо, което ти се случи в Загреб?
О, постоянно имаше смях. Момент да помисля и да избера случка. Ето, когато Меги си помисли, че ще се местим

в друг хотел и се събра багажа набързо. И ни чакаше и се
чудеше защо ние на събираме. Имаше случки и в автобуса, докато пътувахме за Плитвичките езера…, плакали
сме от смях!
Според теб какво трябва да правят, какви трябва да са
младите хора, за да участват в такива проекти?
Преди да започнат да говорят по тази тема е най-добре
да са участвали в проект и на живо да са се сблъскали
с позитивните и отрицателни неща, ако има. Например,
когато пускаме проекти за туризъм или международен
обмен е хубаво младите да отидат поне веднъж за да
придобият опит. На място и чрез преживяване ще могат
да разберат различни и нови неща.
Имаш ли препоръки към проекта и изпълнението му?
Много съм доволен от лидера Росица Караджова, и от
жестовия преводач Силвана Павлова. Като препоръка
бих казал, че ще е добре да има още един преводач, за
да могат да се редуват. Силвана Павлова понякога не можеше да седне да се нахрани. През цялото време някой
нещо разказва, а ние искаме да имаме абсолютен достъп. Но пък имаше забавни моменти на объркване.
Какво ще отправиш като послание към членовете на
МОСГБ?
Младите хора трябва да участват в различни проекти и
инициативи и да опитват нови неща!

хотни впечатления от тях. И реших да участвам. Наистина
не съжалявам.
Цялото преживяване в Загреб беше като една мечта. Пътувахме до Загреб с автобус. Първо бяхме 2 групи
– едната с хората с увреден слух, а другата с чуващите
студенти и ученици. И с чуващите участници се запознахме на сръбската граница. Нашата среща беше невероятна, а те са толкова мили и забавни. Бързо се разбирахме
и комуникираме лесно, чрез говор и чрез бележките от
телефоните ни. Ние, глухите, ги учехме на жестов език.
За тях това беше нещо ново и имаха голямо желание да
го научат. За мен това беше много учудващо, защото си
помислих, че ще бъдем разделени на две групи и няма
да се сближим, но сгреших.
Всеки един ден в Загреб беше толкова прекрасен.
Имахме 2 работни групи, едната сутрин и другата следобед, с продължителност около 2 часа. По време на
работните групи имаше по една 10-15 минутна почивка за вода и освежаване. След занятията, разговорите
ни продължаваха навън, докато се разхождахме. А като
част от активностите говорихме на различни теми, като
социализирането в обществото, разни идеи за медийната грамотност и други. След вечеря провеждахме национални вечери, на които всяка група представяше традиционната си храна и напитки, разказвахме интересни и
известни и неизвестни факти за страните си. Ние, българите, представихме няколко презентации за МОСГБ и за
страната ни, като предложихме домашна ракия, кашкавал, лютеница със сирене, луканка, локум; направихме и
традиционната баница и др. На мен лично ми направи
впечатление словенското вино, което беше от боровинки
и имаше наистина приятен вкус. Като част от тези вечери
танцувахме традиционни танци. От наша страна, ние се
представихме с традиционни българско хоро под мелодията на „Бяла роза”. Имаше много усмивки и се забавлявахме страхотно. Запознахме се с много нови хора.
И, също така, опитът в комуникацията ни научи да бъдем

по-отворени откъм нови идеи и да сме толерантни към
различията. Като цяло, емоциите, която носят проектите
по „Еразъм+” са най-незабравимото нещо.
Заедно с румънската група посетихме националния
парк „Плитвички езера”. Това е прекрасно място, на два
часа път от Загреб. Природата е изумителна, водата беше
чиста и ясносиня, с тюркоазни отблясъци. Походът ни
продължи 6 часа. В началото ходихме пеша, после се качихме на лодка и с нея прекарахме 20 минути в езерото;
след това отново разходка и накрая пътувахме с влакче
до изхода на парка. Уникална разходка сред красивата
хърватската природа!
За 10 дни се сближих толкова много с участниците в
проекта, че след накрая поплаках малко. Румънската група трябваше да си тръгне един ден преди всички останали и вечерта преди заминаването всички заедно прекарахме в двора на едно училище, прегърнати в кръг.
В крайна сметка, най-хубавото на този проект беше,
че ме срещна със забавни, интелигентни, мили и широко
скроени хора. Докато ги наблюдавах как говорят, как се
изразяват, докато слушах шегите им, не можех да спра да
си мисля, че това наистина ми се случва.
По мое лично мнение, хората, работещи в проекти по
„Еразъм+” са невероятни и ни помагат да се разбираме и
да взаимодействаме с другите хора с увреждания.
Вие заслужавате да участвате и да преживеете това.
Това са моментите, които ни карат да се чувстваме живи,
измежду ежедневните задачи. И така, тръгнахме си по
вече познатия начин – с автобус до България…
Бях убедена, че „Еразъм+” ще ми помогне да взема решение за бъдещето ми. И също така, че това бяха
най-прекрасните 10 дни в живота ми. Със сигурност отново ще участвам в проект по „Еразъм+”. Това изживяване
ще остане завинаги много специално за мен!
Искам да ви благодаря на организацията на МОСГБ за
възможността да участвам в този проект. Беше изключително полезна за мен.

Имаш ли опит, познаваш ли проектите Еразъм +?
Здравейте, аз съм Алекс Йорданов от София. В момента
завършвам 12 клас в Професионална гимназия по електротехника и автоматика. Моето семейство от три поколения са глухи хора. Имам по-малка сестра Ема. От около
пет години съм активен в дейностите на младежката ор-

ГАБРИЕЛА СПАСОВА

- Здравейте, аз съм Габриела Спасова от София и съвсем скоро ще навърша 18 години. За първи път участвам
в проект на програмата „Еразъм+“. В началото не бях толкова запозната, но членове на ръководството на МОСГБ
ми се обадиха с предложение да участвам. Разказаха
ми за проекта „In there shoes” и за това, че ще се проведе в Загреб, в партньорство с организации от България,
Румъния, Словения и Хърватия. Познавам няколко човека, които са участвали в подобни проекти и имаха стра-

В този брой ви представяме техните впечатления от участието.
Прочетете тези интервюта. Колко душевна
красота, колко чистота и полет на душата ще намерите в тях! И още - вижте снимките – колко са
красиви и одухотворени лицата на нашите младежи – а, бе, няма като тях!

ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДОСТТА
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АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ

- Алекс, ще се представиш ли кой си и какъв си?
Имаш ли опит, познаваш ли проектите „Еразъм+”?
- Казвам Александър Йорданов и имам кохлеарен имплант. Уча в София и съм ученик в 11 клас на националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука”. Досега
не съм участвал в подобни проекти. За първи път ми е.
Разказвали са ми много неща за различни проекти и за
първи път участвам на живо. И съм много доволен, почувствах се като част от много силно общество и това ми
даде увереност.
- Успя ли да се запознаеш с нови хора, как комуникира с тях?
- Разбира се, че се запознах със всички. Нямахме никакъв проблем с комуникацията ползвахме всички въз-

можни средства и беше страхотно.
- Участвал ли си в други проекти?
- Обичам да пътувам, но не съм участвал в много проекти. Повече съм участвал в събития в България. През
2017 година като член на българската група, участвах
летен лагер на ЕСГМ в Словакия, на който беше Росица.
Оттогава я познавам и харесвам.
- Познаваш ли дейността на МОСГБ?
- Да, познавам много хора членове на организацията.
- Ще разкажеш ли на приятели за проекта и дейностите?
- Разбира се. Ще споделя със всички приятели и те
също ще могат да кандидатстват в бъдеще.

КАТЯ РУСЕВА

- Имаш ли опит, познаваш ли проектите „Еразъм+”?
- Здравейте! Аз съм Катя, на 16 г. от Сливен. Ученичка
съм в 9 клас в специалното училище за деца с увреден
слух в гр. Пловдив, специалност „готвач”. За първи път
участвам в проект „Еразъм+” и съм много доволна. Беше
много интересно и със сигурност ще участвам пак в бъдеще.
- В Загреб, Хърватска, се запозна с много хора и различни култури. Какви са впечатленията ти, а също и от
бойното изкуство таекуондо?
- Да имаше много интересни хора - от Словакия,
Румъния и Хърватска, както и от България. Всички те бяха
чуващи, но успяхме да намерим комуникация.
- Какво най-много те впечатли?
- На първо място - Плитвичките езера. Центърът на
Загреб също е много любопитно място, пълно с истории
и легенди.

- Как успя да се включиш в групата на участниците?
- С мен се свърза лидерът по проекта Росица
Караджова. И това беше голяма радост за мен, веднага
се съгласих.
- Ще споделиш ли опита си с твои приятели, които в
бъдеще да участват в подобни проекти?
- Разбира се, че ще споделя. Важно е всички да знаят и
да познават дейността на МОСГБ, за да имат възможност
да участват в проекти и в страната и в чужбина.
- Какво ще отправиш като послание към членовете
на МОСГБ?
- Нека всички да взимат активно участие в дейностите на МОСГБ и да бъдат лидери като Росица Караджова,
която е абсолютен пример. Тя работи най-много от всички, носи отговорност за нас и в същото време се забавлявахме заедно, без да се разграничаваме по важност.
Някой ден може да стана като нея!

МЕГИ КАПИТАНОВА

- Имаш ли опит, познаваш ли проектите Еразъм+”?
- Чувала съм от приятели за най-различни идеи и проекти, свързани с спорт, артистични и други дейности, но
участвам за първи път по такъв проект. Разбира се, ако
има бъдещи предложения, ще участвам пак.
- По отношение на бойното изкуство таекуондо какви са впечатленията ти?
- Таекуондото ми стана много интересно! Разбира се,
няма как да се бия на професионално ниво, но поне ще
знам как да подходя, ако някой ме нападне.
- Успя ли да се запознаеш с нови хора, как комуникира с тях?
- Да, разбира се. Успях да се запозная със всички. И
с тези от българската група и с останалите участници в
проекта от Хърватска, Словакия и Румъния.
- Какво хареса от разходката в Загреб?
- Много неща ми харесаха. Беше много приятно да се
разхождаме и да научаваме интересни неща за града, за
центъра, за катедралата, за малките улички…
- Според теб, какво трябва да направят младите

хора, за да участват в такива проекти?
- Младите хора днес, трябва да са активни и да искат
да учат нови и все по-нови неща. И да мислят за най-важната си цел, да са готови за своето бъдеще.
- Къде учиш в момента?
- В момента съм деветокласничка в професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия в
Пловдив.
- Как успя да се включиш в участниците на този проект?
- Росица Караджова, председател на МОСГБ, се свърза с мен и ми предложи да участвам. Разказа ми за проекта и аз се съгласих.
- Какво ще отправиш като послание към членовете
на МОСГБ?
- Младите хора днес трябва да са по активни и да се
развиват на европейско ниво както и да се чувстват равноправни в това, че могат да правят много неща, ако искат. Да се развиват за по-добро бъдеще, това трябва да е
основната им цел.

ИВО ЛАСОНОВ

цялото време – чуващи, глухи, слепи, хора с интелектуално изоставане, хора с ментални проблеми и всичко беше
спокойно и приятно, без напрежение.
- Какво хареса най-много в Загреб, Хърватска?
- Екскурзията и самата разходка около Плитвичките
езера; зоопаркът. Страшно ми допадна, че спим в една
стая седем момчета чуващи и глухи, и през цялото време си говорихме, разбирахме се страхотно и беше много
приятно!
- Как ти се стори комуникацията между чуващи и глухи?
- Беше много интересно, защото се получи истински
обмен. Ние, глухите, обяснявахме и показвахме жестове,
а чуващите ни обясняваха нови думи и понятия. Разбира
се имахме затруднения понякога, но си помагахме с преводач в телефоните, както и писмен текст.
- Познаваше ли бойното изкуство таекуондо?
- Познавам различни бойни изкуства, вкл. джудо и
карате, но с таекуондо се срещам за първи път. Те имат
прилики, но имат и разлики. Беше интересно да разбера
подробности за това корейско бойно изкуство, за неговите правила и техники.
- Кой те покани да участваш в проекта?
- С мен се свързаха Росица Караджова и Силвана
Павлова, като ми разказаха целите на проекта и реших
да се включа.

- Какво според теб какво трябва да правят, какви
трябва да са младите хора, за да участват в подобни
проекти?
- Трябва да са свободни и да искат да научат нови
неща. Ето, в този проект научих как да се защитаваме и
някои техники за ръце и крака. На второ място – как да
комуникираме с различни хора, чрез преводач на жестов
език, чрез говор и докосване при слепите, с обяснения
при хората с интелектуални затруднения. На трето място,
научихме се да играем в смесени екипи, като ни предоставяха задачите писмено на английски, а ние ги представяхме чрез жестов език, български словесен и английски
словесен. Играхме и много игри, като често ние давахме
предложенията и те бяха приемани много добре!
- Какво ще отправиш като послание към членовете
на МОСГБ?
- Виждам, че МОСГБ е много активна и предоставя
различна информация за младежите. Радвам се, че има
и различни проекти, в които да участваме. Хубаво е да
има повече срещи и проекти, за да се развиваме и обогатяваме.
- Имаш ли желание да участваш пак в някой от проектите на МОСГБ, дори да бъдеш лидер?
- Да, разбира се, с удоволствие ще участвам. За да стана лидер, имам нужда да натрупам още малко опит.

- Имаш ли опит, познаваш ли проектите „Еразъм+”?
- За първи път ми е, но много ми хареса участието ми
в проекта в Хърватска. Бях много приятно изненадах, че
комуникацията с всички беше много спокойна и приятна, въпреки, че бяхме от различни организации и хора.
По никакъв начин не сме се делили, бяхме смесени през

Интервютата са подготвени от Росица Караджова
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ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ

Една полезна среща за здравето,
добрата форма и храненето

Районната организацията на
глухите във Варна отдавна, и дори
вече настоятелно се занимава, за
да осигурява възпитание и култура
на нашите членове по отношение на
правилното хранене, на правилното
спортуване, на правилното овладяване на емоциите, свързващи емоционалното и физическото здраве
на всеки един човек.
Ръководството на варненската
районна организация в началото на
месец юли осъществи полезна инициатива – среща с популярния не
само във Варна, Емил Златев – инструктор по карате, фитнес, йога и
диетология с над 35 години опит.
Във визитката на Златев в сайта му
е отбелязано, че има завършени две
висши образования - филологическо
и спортно. Бил е състезател по плуване, тенис на корт и карате. Обучавал
е полицейските части за бързо реагиране в градски условия СИГМА. Понастоящем преподава тренировки
по йога, обща физическа подготовка
(ОФП /фитнес) и карате в град Варна.
В страницата си във фейсбук, успоредно със снимките от проведената среща, Златев споделя: „Накрая
въпросите (чрез жестов преводач)
валяха един след друг, но най-комичният беше на едно четиринайсетгодишно момче, състезател по футбол,
което попита: „Как е възможно на
такава възраст да изглеждате така?”
Вгледайте се в лицата на тези
хора - лицата на хората без слух.
Вижте очите им. Като всички са, само
дето в техния свят няма звуци. Няма
гласове. Няма глъчка, смях и песни.
Хора като всички нас са. Работили,
изграждали родината, вечер се връщали уморени десетки години поред, животът им минал в това, а днес
са някъде встрани и няма да ги видите по новините, за разлика... За разлика от сто и двайсет килограмовите
дебелаци по телевизора, именуващи
се политици, на които глухите, а и
всички ние дължим изпълненото си
с „екстри” ежедневие.
Въпреки студенината на околния свят, пълен с чуващи хора, глухите по своему се опитват да живеят
здравословно, като заменят лимона
с оцет, защото просто нямат средства. Зададоха ми въпрос може ли
вместо ябълки (скъпи са), сутрин да
ядат сливи-джанки, дето растат край
пътя… Отговорих им утвърдително,
разбира се, докато вътрешно ми се
обръщаше всичко.
Добре е понякога да се замисляме, че всичко, което имаме не е
даденост. Можем да го загубим във
всеки момент. Можем да останем
без нищо за миг. Стойностите, които
днес считаме част от своето Аз, утре
могат да бъдат недостижима невъз-

можност, безвъзвратно останала в
някоя друга, безкрайно отдалечена
вселена.
И тогава почваме да ценим
най-малките неща. Да обръщаме
внимание на всичко, което до вчера е било невидимо за нас. Защото,
приятели, съмишленици, другари
и другарки, както е казал поетът,
най-същественото е невидимо за
очите. То се усеща със сърцето.
Има още много за чуване и виждане.”
В сайта си Златев има множество
съвети относно здравето и храненето, сред които и този: „Устойчивостта
(неболедуването) срещу вируси, бактерии и пр. болестотворни интервенти започва на първо и основно място
с… Негово величество храненето.
Ако искаме да подходим към
здравето наистина (наистина, наистина, наистина) сериозно, а не от
краката за главата, е необходимо:
– да разберем кое поддържа основните функции на тялото; – кое и
как поддържа боеспособността на
имунната система; – да съберем и да
събираме знания за храненето; – постоянно да търсим работеща информация за храненето; – да се срещнем
и срещаме с изявени практици на
здравето; – да разберем как действа разумното, кратко гладуване. И в
един недалечен момент всичко това
да доведе до разумна, постепенна и
качествено различна промяна в храненето. Едва тогава можем (отново
разумно и постепенно) да включим
студа и методиките на дишането в
ежедневната си тренировъчна програма.
Древните традиции
Всички мъдреци, духовни учители и майстори-практици съветват, че
преди да пристъпим към богатството
на дихателната практика, трябва да
променим (оправим, коригираме,
балансираме) храненето, защото…
дробовете са отделителен орган и,
ако храненето е несъобразено, в тях
се насъбират много отпадъци (нечистотии, слуз), които не могат да бъдат
изхвърлени. Ето защо есен-зима и
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зима-пролет (доколкото останаха
нормални сезони) са най-рискови за
масата хора. Всеки час, всяка минута,
по цял ден ние вдишваме милиони
болестотворни микроорганизми и
те остават в нас – по езика, в гърлото, в носа, по трахеята, в дробовете,
в кръвта, в тъканите и телесните течности. Всяка минута, всеки час, по цял
ден по нас (кожата на лицето, в очите, по устните и носа, по ръцете, по
тялото, по дрехите и оттам по кожата) полепват милиони болестотворни микроорганизми. Не си правете
илюзии: нищо (абсолютно нищо!) не
може да ги спре – никакви маски, шалове, ръкавици, шлемове, шапки, дезинфектанти, дрехи, скафандри и пр.
безсмислици. Запомнете, приятели:
никога не тръгвайте по пътя на
механичното (смешно) предпазване,
защото… винаги ще бъдете в уязвима позиция. То е все едно отвън да
ви нападат врагове, а вие да не предприемате нищо и само пасивно да
залоствате вратите и прозорците.
Каква е целта на храненето?
Те са три: – тялото да поема много
слънчева светлина и енергия; – тялото да поема много кислород; – тялото
спокойно и плавно да отдава отработената енергия. В опечената и сварена храна кислород няма. Има само
минерални субстанции, които биха се
усвоили много трудно, ако не поемаме сурови храни и вода на гладно. Ето
защо, ако суровите плодове, зеленчуци, ядки и мед съставляват до 40-50,
дори 60% от цялата храна, имаме добра основа за здраве. Останалото са
парени, задушени и печени храни –
само с една топлинна обработка.
Ако искате нормално функциониране на енергията в тялото, всеки
ден, сутрин след гимнастика, правете хладен/студен душ; плискайте винаги, когато можете лицето със студена вода; плискайте шията, гърдите
и корема със студена вода; обливайте ходилата със силна струя студена
вода; завършвайте горещата баня
със студен 20-50 сек. душ.
Студът е външното условие, което подновява активната дейност на

кръвно-мозъчната бариера: редовното неколкократно (седем-десет
плискания наведнъж и обтриване на
лицето, скалпа и тила) със студена
вода; редовното завършване на горещата баня със студен душ, редовното пребиваване на хладно и студено, редовното потапяне и плуване
в студена вода, съчетано с разумно
хранене, означава, че ще имате отлично оросяване на мозъка; ще имате нормално черепно-мозъчно налягане; ще имате здрав, без тумори и
болестни промени, мозък; ще имате
нормална мозъчна дейност напред в
годините.

И ето го здравето: когато съчетаем в едно разумното хранене,
вътрешната хигиена (гладуването),
движението, работата със студа и водата, както и оптимистичната работа
по: научаването на нови неща, обогатяването на личното познание за
Живота, Вселената и всичко останало, заедно с ведри, топли и човешки
отношения в семейството и близките, с децата, с приятелите, с близкия
и далечен другарски кръг – тогава
настъпва истинското здраве!
От сайта и фейсбук
страницата на Емил Златев
подготви Петра Ганчева

КРЪСТОСЛОВИЦА

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. 12/2021

Водоравно: 1. Река в Италия. 2. Отзвук. 4. Европейски съюз.
6. Първият човек на
земята, праотец на човечеството. 8. Редица от колони, свързани с общ покрив, като
част от представителна сграда. 11. Съгласие. 12. Граматическо понятие. 13. Групи от
хора, които не водят уседнал живот, а се придвижват от едно място на друго. 17. Крайградска къща. 19. Конструктивен неподвижен елемент на въртящи се елементи. 20.
Музикална нота. 21. Лично местоимение. 22. Името на известна гръцка певица. 24.
Избелващо вещество за пране на дрехи. 25. Името на български телевизионен водещ.
Отвесно: 1. Горещина. 2. Първото име на град Токио. 3. Град във Франция. 5. Минерални хотелски процедури. 6. Ниша в стена за поставяне на легло. 7. Модел японски
коли. 9. Организацията на обединените нации.10. Държавна автомобилна инспекция.
14. Българска актриса и певица. 15. Името на известен френски киноартист. 16. Нанасяне на абсолютната надморска височина. 18. Писта за мотоциклетни състезания в
България. 22. Отрицание. 23. Преизподня.
Съставила Зоя Гюрова

