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ЕДНА ТРУДНА, НО 
УСПЕШНА ГОДИНА ЗА СГБ

2021 ГОДИНА –

Уважаеми съюзни членове, 
приятели и съмишленици,

в тези светли предколедни дни на 
най-светия празник – Коледа, всеки от 
нас ще си пожелае това, което най-силно 
иска. И ще вярва, че с рождественската 
светлина ще се сбъдне. 

И най-желаното, в тази тежка поред-
на година, съпътствана пандемията, е 
нашите близки и приятели да са здрави 
и да посрещнат коледните и новогодиш-
ните празници с доброта в сърцето, свет-
лина в душата и вяра в новото начало!

Обръщам се към всички вас с искре-
ни пожелания за много здраве, топлина в семейното огнище, вяра 
в традициите и обичаите, в Христовото рождество и любовта меж-
ду хората. Нека съхраняваме тези ценности, защото те ни правят и 
по-добри, и по-силни, и по-успешни!

Да си пожелаем по-добра, изпълнена с много радости 2022 го-
дина!

Нека продължим работата заедно - сплотени и с общи усилия 
да съграждаме по-добро бъдеще за нас, за децата ни!

Нека всички да бъдем здрави и спокойни и нека нашите дела 
да са успешни, да носят удовлетворение, а мирът и радостта от 
празниците да ни съпътстват през цялата година!

И нека да имаме нови поводи за гордост от всичко, което сме 
постигнали досега!

Нека запазим чистотата на мислите и действията си, щедростта 
на сърцата си, милостта, състраданието и добротата!

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЗДРАВА, МИРНА И ЩАСТЛИВА ДА Е НОВАТА 2022 ГОДИНА!

Николай Нинов, 
председател на Съюза на глухите в България

*  Малко са организациите или институции-
те,  които с гордост могат да използват ду-
мата „успешна” за своята дейност! При това в 
година, която беше белязана  от пандемия, от 
не винаги адекватни във времето мерки за без-
опасност и за какво ли още не. 

* Вярно – и за нас, в Съюза на глухите в Бълга-
рия, малко бяха миговете през годината, в кои-
то всички бяхме заедно, но винаги съумявахме 
да ги „открадваме” от пандемията по най-до-
брия начин и да създаваме доброта и обич за нас 
и за другите.

* И в същото време ръководството на Съ-
юза на глухите в България  успя през 2021 го-
дина да осъществи изключително важни, дори 
стратегически цели! В няколко поредни форума 
от национално значение, през тази година бяха 
поставени и разисквани  новите насоки за раз-
витието на Съюза на глухите  България.  Всъщ-
ност – новият път на СГБ в новото време!  

* А поставеното начало сега, ще дава плодове-
те си в бъдещето, в което всички ние ще живем.

Годината 2021 започна по най-успешният на-
чин за нас -  на 21 януари! 

Помните – на този ден четиридесет и четвър-
тото Народно събрание на България прие с пълно 
мнозинство Закона за българския жестов език.

Приемането на закона ни даде простор за нови 
отговорни действия в бъдещето. Важни действия 
за онова, което ни предстои да направим. А онова, 
което предстои, ще бъде съобразено с нашата воля 
за истински равнопоставен и добър живот. Какъвто 
го заслужаваме и за какъвто мечтаехме в годините 
на неразбиране и отхвърляне.

И ето - оттук нататък започна нашият възход. 
В месеците след това Съюзът на глухите в Бъл-

гария се утвърди и заслужено зае своето водещо 
място сред организациите на и за хората с увреден 
слух, във връзка с мерките и инициативите за при-
лагането на закона.

Никакво съмнение за това не оставиха послед-
валите изключително силни инициативи и осъ-
ществени възможности на СГБ. 

* Като, например, започналото национално 
изследване на българския жестов език  и на жес-
товите думи, които изцяло се провеждат от 
Съюза на глухите в България!

* И още по-важно – установяването на про-
изтичащите от това необходимости за разви-
тие на жестовия език в съвременния свят. Как-
то и определянето на новите аспекти за разви-
тие на професията на жестовите преводачи. 

Председателят на СГБ Николай Нинов на два 
пъти през годината с изключителна подготвеност 
и интелектуална обоснованост представи на чле-
новете  от организационния и стопанския актив на 
СГБ новата стратегия за развитието на нашия съюз. 
Веднъж – на общото събрание на пълномощниците 
на СГБ през мецец юни и втори път – още по-под-
робно и обосновано, на националния семинар с 
председателите и координаторите на районните 
организации през септември в СЗМБ.

Да, Съюзът на глухите в България вече никога 
няма да е същият.

Съюзът ни ще върви напред, адекватно и дори 
агресивно, в новото време, което ни очаква. 

И в което ще трябва не само да намерим, но и 
да стъпим силно и твърдо на своето място!

Мястото, което ще ни се полага! 

Продължава на стр. 5 

От 1992 г. световният/меж-
дународният ден на хората с 
увреждания се отбелязва на 3 
декември. Този ден не е праз-
ник, а ден, в който с различни 
инициативи и прояви, осъ-
ществени от самите тях, хората 
с различни увреждания, на-
помнят на обществото и прави-
телството, че ги има, че са част 
от българския народ; че като 
тях имат своите нужди и про-
блеми, но се надяват и вярват 
във взаимното разбирателство 
и съвместното, равнопоставено 
съществуване на тази земя…

 В този ден навсякъде по 
света се организират събития, 
които да напомнят, че е необ-
ходима ефективна промяна в 
условията на живот на хората с 
увреждания. Защото това е ден 
за подкрепа на достойнството 
на хората с увреждания, които 
ежедневно, с воля и кураж, от-
стояват правото си на лична изя-
ва и на достоен живот.  Хората с 
увреждания се сблъскват с мно-
го проблеми, когато се опитват 
да реализират правата си. Прео-
доляват трудности, непознати за 
останалата част от обществото, 
отстоявайки с воля правото си 
на достоен живот и в стремежа 

и желанието си да намерят до-
стойно място. 

Чест прави на Съюза на глу-
хите в България и на нашите 
организации по места, които из-
пълниха дълга си в този между-
народен ден на хората с увреж-
дания! И  като истински родолю-
бци, със забележителни изяви  
показаха своята значимост в об-
ществото. Получиха и признание 
– такова, каквото заслужават.

Прочетете за изявите в на-
шите организации в страната 
във връзка с 3 декември – като 
в Разград, например, а и на 
всички други!

И нека сме горди, че наше-
то място в обществото на 
България заслужено става 
става все по- значимо и висо-
ко!

Трети декември – международният 
ден на хората с увреждания 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА, 
ЗДРАВА, МИРНА 

И ЩАСТЛИВА 
2022 ГОДИНА!
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СТАТИСТИКАТА ПОКАЗВА

„Когато се изправяте за работа, 
за дом и власт - 
недейте да забравяте, 
че сме едни от вас!
Едни от вас – щастливите,
едни от вас – с добра ръка,
какво,  че сме различни -
и с мене е така!”

Откакто тази пандемия нахлу в живота и дейност-
та ни, все повече се затваряме в домовете си, общу-
ваме предимно чрез интернет и  рядко излизаме, от 
страх да не се заразим с коварната болест... 

И с тъга си припомням невероятните концерти 
и прояви, в които участвах и аз на сцените, дори на 
един от тях присъстваха като гости президентът, по-
ловината членове  на Министерския съвет и част от 
депутатите... Нещо, което не се е случвало от години 
– и което е показателно като факт за грижата и заин-
тересоваността на управляващите към всички нас, 
хората с увреждания...

Ще припомня как беше отбелязан Трети декември 
с един от тези концерти, случил се във вече далече от-
миналата 2006 г. на 2 декември, състоял се в младежкия 
театър „Николай Бинев”, с участието на колективи от не-
правителствените организации на хората с увреждания 
и на СОУ за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев”,  
които представиха невиждан спектакъл. Организатори 
на концерта бяха столичната община и община „Средец”. 
А водещите бяха не кои да е – популярните и добре из-
вестни Иван и Андрей от предаването „Сблъсък” на бТВ.  

Партньори на организаторите бяха сладкарница 
„Неделя”, Младежки театър „Николай Бинев”, Бъл-
гарско сдружение за личностна алтернатива, KFC и 
Dunkin’ Donuts, Coca-Cola, „Нестле България” АД, „До-
мейн Бойар”, „Елиа” ЕООД АД и Националният център 
за социална рехабилитация – изброих ги нарочно, за-
щото едно такова грандиозно събитие, препълнило 
залата на театъра, изисква немалко ресурси и усилия. 
Сред официалните гости на концерта бяха директорът 

на Агенцията за хората с увреждания г-н Минчо Корал-
ски, австрийският социален аташе г-н Оливер Хилер 
със семейството си и представители на съюзите на хо-
рата с увреждания. 

Една от най-приятните изненади за зрителите беше 
изпълнението на групата за песни с мимика и жест, а 
също и на малките танцьори от СОУ за глухи деца, кои-
то накараха публиката да запее заедно с тях песента 
на покойната наша певица Паша Христова „Една бъл-
гарска роза”. Цели два часа продължиха невероятните 
изпълнения на талантливите артисти! 

Успоредно с това във фоайето на театъра бе аран-
жирана изложба с творби на деца и младежи с ув-
реждания от училищата за деца с нарушено зрение 
„Луи Брайл”, за децата с увреден слух „Проф. д-р Дечо 
Денев” и 6-о помощно училище към Столична община. 
„Изумена и трогната съм от таланта на участниците в 
изложбата и концерта. Изявата на всички бе на профе-
сионално ниво и същевременно изпълнена с толкова 
емоция и отдаване на публиката. Те за пореден път до-
казаха, че хората с увреждания могат да дадат много 
на обществото ни и че не трябва да се отказват да тър-
сят изява и да развиват способностите си. А общество-
то, разбира се, трябва да им дава тази възможност и 

да ги подкрепя. Благодарна съм им за преживяването, 
което имах с тяхното изкуство!” каза в поздрава си към 
участниците в концерта Ирина Папанчева, заместник 
кмет на София по здравеопазване, социални дейности 
и интеграция на хора с увреждания.

На следващия ден, 3 декември, Емилия Масларо-
ва, тогава министър на труда и социалната политика, 
откри изложбен център за помощни и технически 
средства за хора с увреждания в ж.к. „Свобода”.  В 
цели четири зали бяха изложени различни технически 
средства, необходими за нормалното протичане на 
ежедневието на инвалидите, като в една тях имаше и 
полигон с различни настилки, където инвалидите мо-
гат да се обучават как да се придвижват с колички.  А 
вечерта, от 18 до 20 часа в зала „Диамант” на хотел 
„Принцес” министър Масларова бе поканила на сре-
ща-коктейл членовете на тогавашния национален съ-
вет за интеграция на хората с увреждания, представи-
тели на неправителствените организации на и за хора 
с увреждания, АХУ, АСП и народните представители 
от парламентарната комисия по труда и социалната 
политика. В своето приветствие, което тя отправи към 
присъстващите, подчерта, че: „Зрелостта на едно об-
щество се проявява в отношението му към хората в 
неравностойно положение” и наблегна на все по-ва-
жната роля на партньорството и сътрудничеството на 
държавните институции с неправителствените органи-
зации на хората и за хората с увреждания.

Разказах за това събитие с едничката надежда, че 
с отправената декларация на неправителствените ор-
ганизации на и за хората с увреждания, към всички 
управляващи и към цялото ни общество, всички ние, 
които по един или друг начин напълно или частично 
сме с някакво увреждане, действително ще бъдем 
равнопоставени  и достойно оценени съобразно въз-
можностите и способностите си така, че партньор-
ството и сътрудничеството с всички, от които зависи 
нормалното ни съществуване, да станат неразделна 
част от живота ни днес.

Петра Ганчева

Поглед назад за Трети декември

В публикацията, с която отбелязва международния ден на 
хората с увреждания – 3 декември, се казва, че България е 
страната в ЕС с най-висок риск от бедност на хората с уврежда-
ния. Към нея има и приложена графика, на която е посочено, 
че през 2020 г. държавите-членки на ЕС, в които е регистриран 
най-висок дял на хората с увреждания, изложени на риск от 
бедност или социално изключване, са България (52,3 %) – на 
първо място, Естония (40,4 %), Латвия (39,3 %), Литва (38,7 %) 
и Хърватия (38,2 %). За разлика от тях, най-нисък дял на хората 
с увреждания в риск е регистриран в Словакия (20,3 %), Дания 
(21,8 %), Финландия и Австрия (и двете по 22,3 %), както и в 
Чехия (23,4 %). 

През 2020 г. около 29,0% от населението на ЕС на възраст 
над 16 години с увреждания (въз основа на концепцията за 
глобално ограничение на дейността) е било изложено на риск 
от бедност или социално изключване в сравнение с 19,0% 
на хората без ограничения на дейността. Във всяка държа-
ва-членка на ЕС се е увеличил рискът от бедност или социал-
но изключване за хората с увреждания.

Евростат констатира, че през 2019 г. общо 68% от населе-
нието на ЕС с увреждания и ограничена мобилност е поста-
вено в риск от бедност и социално изключване, ако не полу-
чава социални помощи и/или пенсии. Независимо дали съ-
ществува ограничение за полагане на труд, или не, заетостта 
намалява риска от бедност. През 2019 г. 9% от заетото населе-
ние на ЕС на възраст 18 или повече години е било изложено на 
риск от бедност. Делът на застрашените от бедност работещи 
хора с увреждания обаче е двойно по-висок – 18%, се казва 
още в публикацията на Евростат.

България – с най-висок риск на бедност 
на хората с увреждания

Евростат, най-популярната статистическа медия – посвети специално по повод 3 декември една статистика, 
която буди тревога и би било редно да се настоява пред държавата да й се обърне подобаващото внимание:
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В споразумението за съвместно управление на Бълга-
рия за периода 2021-2025 г., което е публикувано на сайта 
на „Продължаваме промяната”, влизат 73 законодателни 
инициативи, които са подредени по сектори. Сред тях са 
предвидени промени относно майчинските, заплатите, 
пенсиите и механизми за хората с увреждания.

В Кодекса за социално осигуряване ще се предвиди 
механизъм за обезщетение на осигурените майки през 
втората година на майчинството; обвързване на мини-
малното обезщетение за безработица с минималната ра-
ботна заплата (МРЗ). Това ще е готово през първо шест-
месечие на 2022 г.

Ще се разработи и приеме на Наредбата за качест-
вото на социалните услуги. Освен това ще се направи и 
анализ на Закона за социалните услуги през следващата 
година.

Бъдещето правителство ще направи анализ, подроб-
ни разчети и създаване на механизъм за актуализация 
на пенсиите и създаване на нов механизъм за ежегодно 
индексиране на пенсиите, който да е устойчив във вре-
мето. Това ще е факт през втората поливана на 2022 г.

Предвиден е и анализ на политиките за хората с ув-
реждания и съответни промени в политиките и на зако-
нодателството, той трябва да е готов до 6 месеца.

Ще се дефинират „енергийна бедност” и „минимално 
количество вода за питейни нужди и битово потребле-
ние” с изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане; 
догодина пък трябва да се изготви дългосрочна стратегия 
за доходите.

В Кодекса за социално осигуряване ще се направи 
промяна, така, че да се обвърже максималният месечен 
размер на осигурителния доход с размера на средна-
та работна заплата за страната; размерът на паричното 
обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна 
възраст да е не по-малък от размера на МРЗ за страната; 
обвързване на размера на минималното паричното обез-
щетение за безработица с размера на МРЗ за страната.

Ще се въведе месечна социална помощ за пенсионе-
рите, чиято пенсия е по-малка от размера на линията на 
бедност за страната - в размер на разликата между полу-

чаваната пенсия и линията на бедност. Новата помощ ще 
е факт още от януари.

Ще се въведе и „автоматичен” механизъм за ежегод-
но определяне на размера на МРЗ за страната; увели-
чаване на заплащането на нощния труд; въвеждане на 
електронна форма на трудовите книжки; транспониране 
на директивата за равновесието между професионалния 
и личния живот; прецизиране на уредбата на работата от 
разстояние. Всичко това трябва да се случи през втората 
половина на следващата година.

Предвиждат се и безплатни учебници за всички уче-
ници от 1-ви до 12-ти клас. Това трябва да е факт до юли 
2022 г.

Втората година на майчинството да бъде равна на 
една минимална работна заплата в бюджет 2022. Дър-
жавните и общинските детски ясли и детски градини да 
бъдат безплатни и да има ваучерна схема за подпомага-
не на неприетите деца в детски градини.

Пенсионерите пък да не получават по-малка обща 
сума на пенсия плюс добавка в сравнение с 2020 годи-
на. Това е част от заложеното в частта „Труд и социална 
политика” на споразумението. Договорени са следните 
краткосрочни мерки и цели: еднократна помощ в раз-
мер на една минимална работна заплата за самостоя-
телно наети в области с невъзможност за работа поради 
наложени COVID мерки; еднократна помощ в размер на 
една минимална работна заплата за родители останали 
вкъщи, за да гледат децата си заради затворени училища 
и детски градини поради COVID мерки; удължаване на 
текущите мерки за бизнеса до края на COVID ситуацията; 
оценка на ефективността на текущия пакет от мерки за 
подпомагане на гражданите в условията на COVID; въз-
можност за разсрочено плащане на енергийните сметки 
и осигуряване на дърва за огрев. 

По отношение на краткосрочната политика за въз-
растните хора и пенсионерите, е заложено с бюджет 2022 
пенсионерите да не получават по-малка обща сума на 
пенсия плюс добавка, доплащане през социалната сис-
тема за пенсии под линията на бедност. Всички плаща-

ния, несвързани с осигурителния принос, да бъдат за 
сметка на социалната система; при планиране на бюджет 
2022 да се проведат работни групи със служители от со-
циалните услуги, МФ и МТСП.

Премахване на системата на ТЕЛК и преминаване 
към международната системата на ICF е записано в  спо-
разумението; предвижда се да има специална държавна 
институция за хората с увреждания. В документа е запи-
сано, че в срок от 6 месеца ще се анализират следните 
политики за хората с увреждания: промени в законода-
телството, гарантиращо равното право на труд на хората 
с увреждания; Държавна агенция за хора с увреждания; 
ТЕЛК реформа с цел отделяне на медицинската диагноза 
от работоспособността и социалната подкрепа; надграж-
дане на регистъра за хора с увреждания; възстановяване 
на националния раков регистър; промени за засилване 
на контрола и проверките относно достъпност на среда-
та. 

Коалиционните партньори са се разбрали още, в 
градския транспорт да бъдат сложени рампи за хора с 
увреждания и да има стикери за сигнализация при не-
редности, както и да се проведе кампания за активно 
включване в програмите за заетост на хора с увреждания.

Предвидено е да има система за преквалификация 
и връщане на хората с увреждания към пазара на труда; 
насърчаване на работодателите за наемане на хора с ув-
реждания, чрез покриване на част от осигуровките; въ-
веждане на система за стимулиране на работодателите 
да извършват преквалификацията на хора с увреждания.

Ще се направи изменение на Закона за лична помощ, 
включващо премахване на ТЕЛК решение като условие 
за достъп до лична помощ, увеличаване на часовете от 
12 часа, което ще бъде спешно обсъдено в срок до 3 ме-
сеца.

Заложено е и обществено обсъждане на Наредбата за 
качество на социалните услуги, като в срок от 6 месеца да 
бъде завършена националната карта на потребностите и 
предлагането на социални услуги.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева от онлайн медиите

НОВИ ДОБРИ НАДЕЖДИ ЗА БЪДЕЩЕТО
Какво предвижда законодателната програма на новото правителство  - заплати, майчински, пенсии, ТЕЛК

Над 250 благодетели на деца 
в неравностойно положение съ-
бра коледният благотворителен 
бал на Лайънс клуб „Свети Йоан“ 
и Лайънс клуб „София Капитал” в 
столичния хотел „Шератон” на 13 
декември. Този път – обединени 
от каузата да дадат бъдеще на 
възпитаниците на средно специ-
ално училище за деца с увреден 
слух „Проф. д-р Дечо Денев”.
Подканени от президента на Ла-
йънс клуб „София Капитал” Ана-
стас Георгиев да отворят порт-
монета за нуждаещите се деца, 
с директни дарения на парични 
суми и чекове, с разиграни на 
благотворителен търг уникални 
предмети и чрез благотворител-
на томбола, представителите на 
Лайънс клубовете се състезаваха 
помежду си кой повече да даде.

Особено бурни бяха наддава-
нията за тенис топка с подписа на 
Новак Джокович; фланелка на Ди-
митър Бербатов от мач в шампи-
онската лига от мач между Байер 
– Леверкузен и Динамо – Киев; 
топка с пожелания и подписи от 
златните момичета – олимпий-

ските ни шампионки по художест-
вена гимнастика; фланелка на 
Георги Иванов-Гонзо; картини и 
автентични икони, включително 
от Атон. Продажните цени над-
скочиха многократно първона-
чалните и бяха в хиляди левове.

Балът се превърна в истинско 
празненство на даването, как-
то го определи председателят 
на Лайънс клубовете от регион 
България Стоян Ковачев. „Това е 
празненство на даването. Дава-
ме надежда на децата в неравно-
стойно положение, че имат бъде-
ще, че имат светлина в утрешния 
ден. Даваме вяра на децата със 
специални умения, че могат да 
променят света и всичко това го 
правим със страшно много лю-
бов”, каза той, убеден, че докато 
има такива безкористни хора, 
които дават вяра, надежда и лю-
бов, каквото и да става, колкото 
и объркващо да е наоколо, пътят 
ще е ясен и никой не би се изгу-
бил. За приповдигнатото настро-
ение допринасяше и специално-
то участие на Васил Найденов.

„Събраните средства в кам-

панията ще бъдат за оборудване 
на професионални кабинети в 
училището за глухи деца, което 
да им даде възможност да до-
бият професионална подготовка 
и по-лесно да се внедрят в об-
ществото”, разказа президентът 
на Лайънс клуб „Свети Йоан” д-р 
Явор Владимиров. 

Респект към дейността на Ла-
йънс клубовете засвидетелства 
и вицепрезидентът Илияна Йо-
това. „Вие, дами и господа, ни 
показвате, че успехът се крие в 
отборната игра”, с признателност 
се обърна тя към благодетелите 
в поздравителния си адрес. „Ка-
квито и постижения да имаме, 
нямат никаква стойност, ако не 
успеем да дадем на децата на 
България равен старт в живо-
та, сигурност, обич и топлина, 
надежда и смели мечти. Всяко 
дете, което живее в бедност, 
всяко отпаднало от училище 
дете, всяко дете, лишено от ра-
дост е провал на държавата, на 
обществото”, отбелязва в посла-
нието си вицепрезидентът. 

Училището, за което са пред-
назначени даренията от бала, 
води началото си от далечна-
та 1898 г. когато министърът на 

народното просвещение Иван 
Вазов издава разрешение за от-
криването му и то поставя нача-
лото на обучението на деца със 
специални образователни по-
требности в България и на целия 
Балкански полуостров.

По информация на експерти, 
едно на 1000 деца в България се 
ражда с проблемен слух, което 
означава, че около 65 деца го-
дишно се раждат с увреждания 
на слуха. „Цялата тази наша кам-
пания, която правим, е да дадем 
възможност на неравностойни-
те деца да влезнат нормално да 
се реализират в обществото, за-
щото без конкретна професия, 
с проблематиката, която носят 
в себе си, като такива деца, е 
много трудно да се реализи-
рат”, обясни Георги Върбанов от 
Лайънс клуб „Свети Йоан”. „Ние 
искаме не само да им дадем 
шанс, а да им дадем бъдеще”, 
заяви той и отбеляза: „Защото, в 
крайна сметка, ние можем да по-
могнем на някое дете с конкрет-
но нещо, но помощта, която е да 
образоваш някого сам да изкар-
ва прехраната си, тя е завинаги 
и е една достойна кауза. Това е 
нещото, което правим!” Георги 

Върбанов подчерта, че идеята на 
Лайънс клубовете, е да съберат 
средства за оборудване на про-
фесионални кабинети и децата 
да получават професионална 
квалификация в самото училище.

Ръководството на училището 
опитва да намери ниша в паза-
ра, в която учениците да могат 
да се реализират успешно и да 
имат възможност да получат 
втора професионална квалифи-
кационна степен, като станат до-
бри мебелисти, дърводелци или 
кулинари. „За да е възможно да 
се реализира практическата им 
подготовка, е необходимо да 
бъдат оборудвани работилници, 
за което са нужни електрически 
инструменти и пособия и затова 
сме признателни за инициатива-
та на Лайънс клуб „Свети Йоан” 
и Лайънс клуб „София Капитал” 
за възможността да се реализи-
рат тези деца”, подчерта във ви-
део-обръщение към благодете-
лите Севделина Джонгарска, ди-
ректор на учебното заведение.

Ива Иванова, редактор в 
онлайн изданието 

актуално.ком
Снимки авторката 

и Преслав Гинов

Коледен благотворителен бал в полза на децата от СУУУС в София
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От стр.1

 Но нека сега, съвсем не за малко, в този преднового-
дишен брой на вестник „Тишина”, да се насладим на  сто-
реното от нас през 2021 година. На събитията, които из-
живяхме и които бяха прекрасни. И ни направиха не само 
горди, но и достойни в тази необичайна и трудна година.

В официалните доклади, предоставени на репу-
бликанските  институции за деветте месеца на из-
миналата година, в СГБ са отчетени проведени 1332 
прояви и мероприятия с участието на 26 538 члено-
ве в СГБ. Забележете обаче – само за девет месеца. 
В официалния доклад за годината, който се очаква 
през януари, проявите ще стигнат, а сигурно и ще  
надхвърлят 2000. Какъв успех в годината на „стяга-
ща” пандемия!   Този обзорен доклад за деветмесечието 
представяме отделно – защото всичко, което е записано 
там е сторено. С любов, със сериозност и с изключителна 
отговорност.   

Но днес тук ще отделим някои от събитията през 
2021 година, които никой и  никога не може, а и не тряб-
ва да забравя. 

* ЗАПОЧВАМЕ, разбира се, с 21 януари -  денят, в кой-
то беше  приет Законът за жестовия език. Никога  няма да 
забравим ентусиазма, та дори и еуфорията на този ден!

В залата присъстваха като гости и представителите 
на всички организации на и за хора с увреден слух.  На 
21 януари 2021 година законът за жестовият език беше 
приет с пълно мнозинство. А във вестник „Тишина” беше 
публикувано и специално блиц-интервю с всички пред-
ставители и ръководители на организациите на и за хора 
с увреден слух, минути след приемането на закона, в кое-
то всеки от тях по свой начин и със свои мисли изказа ра-
достта си от този токова дъолгоочакван факт. Подробна 
статия разказваше и за дългия и труден път, изминат от 
ръководството на съюзната организация за постигането 
на тази заветна цел – узаконяването на българския же-
стов език.

Вижте отново снимките по-долу, „запечатали” 
нашата гордост. Невероятен беше този ден! 

* ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ за пореден път беше от-
белязан  Международният ден на единния европейски 
номер 112, който е и особено специален за общността 
на  глухите хора в България.

 Защото и с усилията на  СГБ беше извоювано правото 
на връзка на хората с увреден слух със спешния телефон 
112. Тази година чрез  конферентна връзка специално 
участие взеха председателят на СГБ Николай Нинов и 
Росица Караджова, председател на МОСГБ.

А там получихме най-добро признание лично  от Кра-
симир Цеков, директор на дирекция „Национална систе-
ма 112” в България, който сподели  и пред колегите си 
и от Европа, че  благодарение на сътрудничеството си 
със Съюза на глухите в България, „Национална система 
112” у нас изгражда нова, много модерна система със 
съвременни технологии за оказване на помощ на хората 
с увреждания. 

Чест беше това за нас от България, точно в междуна-
родния ден на европейският номер 112.

* ПРЕЗ ФЕВРУАРИ се проведе и годишното отчетно 
събрание на  Националната асоциация на преводачите 
на жестов език (НАПЖЕБ). През тази година жестовите 
преводачи бяха едни от най-нужните за нас, чрез които 
разбираме за новините у нас и по света. Затова и решени-
ята на събранието представляваха интерес за всеки един.

СЛЕД СЪБРАНИЕТО веднага дойдоха и две добри ве-
сти – едната за това, че след приемането на закона за фил-
мовата индустрия най-важното за хората от глухата общност 
е, че всеки нов български филм ще бъде и със субтитри. 

А втората за това, че за първи път в 
България в You Tube, детският специали-
зиран канал ItsyBitsyBG, адаптира видео-
записите си с български жестов превод на 
най-обичаните детски песнички за децата 
с увреден слух. Преводът беше осъщест-
вен от Катрин Хаджицинова, представител 
на НАПЖЕБ, по чиято инициатива се осъ-
ществи този проект със съдействието на 
Национален фонд „Култура”.

ЕДНА ТРУДНА, НО УСПЕШНА ГОДИНА ЗА СГБ
2021 ГОДИНА 
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* ЕДНА  ИНИЦИАТИВА на младите хора с увреден 
слух в България изпъкна сред новините през месец 
март. Като член на Националния младежки форум, мла-
дежката организация към Съюза на глухите в България се 
включи в един амбициозен проект - „Младежко прос-
транство - „Deaf culture”, който да даде възможност на 
младите хора с увреждания активно да участват в об-
ществения живот. Една от основните цели на проекта е 
привличането на други младежи с всякакви специално-
сти и умения за съвместно участие и работа.  

Във връзка с това МОСГБ стартира кампания „Оставе-
те вашите ръце”, в която бяха привлечени студенти по из-
куствата и преподаватели от Нов български университет. 

* ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ Съюзът на глухите в България 
започна целенасочена дейност във връзка със сериоз-
ните проблеми, които имат шофьорите с увреден слух  
при подновяването на шофьорските си книжки.

Тогава, председателят на СГБ Николай Нинов, до ко-
гото бяха изпратени жалби от съюзните членове, водачи 
на МПС, изпрати официални писма до тогавашния вътре-
шен министър Терзийски, до директора на националната 
полиция Николай Хаджиев и до всички инстанции, които 
имат отношение по този проблем.

Много месеци минаха, много отговори се получаваха 
до председателя на СГБ. После – следваха нови писма за 
уточняване на всички детайли за правата им. И накрая, 
чак през месец октомври, дойде отговорът, който след 
толкова борба, ни даде надежда и той беше от директо-
ра на Главна дирекция „Национална полиция” Станимир 
Станев: „В случай, че лицето предостави официален до-
кумент, издаден от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, удостове-
ряващ, че същият не подлежи на последваща оценка от 
тях, то не следва към даденото лице да се прилагат раз-
поредбите чл. 10, ал.2 от Наредба № 3 от 11.05.2011 г.”

Още един успех за Съюза на глухите в България през 
тази година!

* ПРЕЗ ГОДИНАТА отново и отново бяха коментирани 
лромените в ТЕЛК, които ни ощетяват. Както и правата ни 
за предоставяне на апарати за едностранно и двустранно 
установена загуба на слуха. За съжаление, все още не сме 
достигнали критериите на Европа. тъй като нито законът, 
нито правилникът към него и наредбата за отпускане на 
помощните средства до момента нямат промяна. За съ-
жаление и досега у нас, в България, като равнопоставена 
страна-членка на ЕС, не е 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. 

* ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЗАГУБИХМЕ 
ВАСИЛ ПАНЕВ – ДЪЛГОГОДИШЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИ-
ТЕ В БЪЛГАРИЯ И ПЪРВИ ПОЧЕТЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА СГБ. НЕГОВАТА ПА-
МЕТ ЩЕ ОСТАНЕ СВЕТЛА ЗАВИНАГИ.

Завинаги, защото като председател 
на съюзната организация, в продълже-
ние на 49 години той всеотдайно ра-
боти за пълната интеграция на лицата 
с увреден слух в обществото. Участва 
активно в създаването на предприятията „Тих труд” към 
СГБ, работи непрекъснато за развитието на производ-
ствената дейност, строителството на нови производстве-
ни сгради, почивни станции, културни домове на глухите 
и др. Голям е приносът му в международната дейност, а 
също и за развитието на културно-масовата и художест-
вената самодейност, социално-битовата дейност, почив-
ното дело, спорта, шахмата, туризма и др. сред хората с 
увреден слух. Отдава много от себе си и при създаване-
то на центровете за рехабилитация на слуха и говора на 
деца от 1 до 3 г. възраст в страната.

Васил Панев е автор и създател на българския жесто-
мимичен речник с 4 500 думи (на видеокасети и в печа-
тен вариант), а впоследствие активно съдейства за създа-
ването на методически център по жестов език към СГБ и 
сформиране на групи от чуващи лица, желаещи да изу-
чават жестов език, като допринася за регламентираното 
заплащане от държавата за превода на жестов език.

Но и в световен мащаб глухите хора също изразиха 
признателност за живота му. В продължение на 24 години 
(от 1971 г. до 1995 г.) той беше член на борда на Световна-
та федерация на глухите и вицепрезидент на Световната 
федерация на глухите, а след това – и почетен член на СФГ. 

Българинът Васил Панев - глобално признат и зачетен 
от всички  организации като активист и радетел, като но-
ватор и будител на глухите хора.

* ДВЕ ГОЛЕМИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ ИМАХМЕ ПРЕЗ 
2021  ГОДИНА. 

За късмет бяха насрочени и организирани точно в 
промеждутъците на най-строгите пандемични  ограниче-
ния. Но пък колко радост ни донесоха, а и колко спомени 
отнесоха участниците в тях.

ЕДИНАДЕСЕТИЯТ СЪБОР ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ се състоя през ме-
сец юни на язовир „Слаковци” и беше организиран съв-
местно със Спортната федерация на глухите в България 
(СФГБ). Тази година съборът беше отличителен от всич-
ки други, провеждани досега! Първо, заради рекордния 
брой участници. И второ – заради рекордния улов.

  По оценката на председателя на СГБ Николай Ни-
нов, забележителното беше също и, че за първи път в 
състезанията се включиха и младежи – и при мъжете, и 
при жените, което направи събора красив с младостта. 
Председателят оцени и най-високото ниво, на което сме 
провеждали всичките национални събори по спортен ри-
болов досега. И надеждата за истинската приемственост 
на поколенията в нашата съюзна дейност.

ПЕТОТО РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ-
МАТ ЗА ГЛУХИ се проведе в София през месец октомври, 
отново със Спортната федерация на глухите /СФГБ/ и с 
финансовата подкрепа на Министерството на младежта и 
спорта. 

В първенството участваха и ученици от училището ни 
в София, което придаде най-оптимистичния му младеж-
ки дух. Майсторите на шахмата от цялата страна се със-
тезаваха достойно и победителите получиха заслужените 
си награди. А пожеланието от председателя на СГБ Нико-
лай Нинов отново беше: „Нека да са честити наградите на 
победителите! И да не забравяме – да има повече учас-
тници от младежите!”

СГБ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
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*   НА ПРОВЕДЕНОТО 
ОБЩО ГОДИШНО СЪБРА-
НИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ-
ЦИТЕ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИ-
ТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МЕ-
СЕЦ ЮНИ бяха повдигнати 
и обсъдени много въпроси 
– организационни, които на-
мериха отговор в най-коле-
гиална атмосфера. И за които 
бяха взети решения за бъде-
ща работа. 

На това събрание, обаче, 
за първи път беше обявено 
и началото на националното 
изследване на българския жестов език и на жестовите 
думи, което ще се организира и проведе  от Съюза на 
глухите в България.

 „Нашата идея – каза тогава председателят на СГБ 
Николай Нинов, е да можем да направим обширен за-
пис на жестовете. Но това да стане абсолютно прозрач-
но, при участие в диалог и след одобрението на всички.  
Това е наше – на СГБ, изследване на българския жестов 
език.  Никой не е правил такова нещо досега.” 

Тогава беше обявен и екипът, който ще работи по 
платформата, ръководен от председателя на СГБ и обо-
собен от два свързани екипа от София и Пловдив с по 4 
души. Този екип ще подготви  и ще разписва темите на 
новото учебно съдържание и структурата за всичко, свър-
зано с цялостното провеждане и обучението  за професи-
ята „Преводач от и на български жестов език”. 

Всъщност тогава, на събранието,  всички може би усе-
тиха „вятъра на промяната в СГБ”. И дума няма, че бъде-
щето, най-важното за всички нас, започва да се гради с нов 
замах сега! С младите и силни усилия на новото ръковод-
ство на съюза ни и с подкрепата на членовете.  Да! Да!

* САМО НЯКОЛКО МЕСЕЦА  ПО-КЪСНО,  ПРЕЗ СЕП-
ТЕМВРИ, на националния семинар с председателите и 
координаторите на районните организации на СГБ мно-
го от идеите вече бяха представени като осъществени. 

Например – съгласно план-програмата за дейността на 
Съюза на глухите в България и МОСГБ, в контекста на зако-

на за българския жестов език, екип от СГБ изготви и пред-
стави гугъл форма за изследване на актуалните жестови 
единици с цел да се провери и обследва честотата на из-
ползване и актуалността на един или друг жест. По този на-
чин е  създаден  стандарт  за унифициране на българския 
жестов език.  След завършване на националното проуч-
ване, всички жестове ще се качат на платформа, която ще 
има общ национален достъп. И всички ще могат да виждат 
жестовете по теми.  Това е първото национално изследва-
не в България на актуалността и честотата на употреба на 
конкретни жестове и превод на конкретни думи.  А Съюзът 
на глухите в България е пионер в това добро дело.

На този семинар бяха представени и новите изиск-
вания за професията „Жестов преводач”. Професията  
ще се промени сега с новата наредба, която е свързана 
със Закона за българския жестов език. Обучението ще се 
извършва вече в рамките на 960 часа по програма, свър-
зана с новите изисквания на НАПОО - Националната аген-
ция  по професионално образование и обучение.

Всъщност – ако се върнем в началото на тази публика-
ция, може отново да прочетете две изречения – Съюзът 
на глухите в България вече никога няма да е същият. Съ-
юзът ни ще върви напред адекватно и дори агресивно в 
новото време, което ни очаква. 

Нека да е по-скоро!

* ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА МНОГО БЯХА И УСПЕХИТЕ НА 
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СГБ (МОСГБ).

Погледнато реално, младите хора участваха във всич-
ки наши събития. Техни бяха в голяма степен и предста-
вянията ни в международен мащаб. И какво по-добро!

През месец октомври в страната ни се състояха кул-
турни събития, с участието на наши млади артисти и ин-
телектуалци, на които биха завидяли  и по света.  

Изключителен успех имаше съвместното участие с 
театър „Цвете” в иновативен проект със стремеж в све-
товен мащаб да се  създаде  представление, насочено 
едновременно към публика от хора с увреден слух и чу-
ващи. Осъществено беше и  участието на наши млади ак-
тьори в спектакъла „Отвъд стената”, театрално приклю-
чение за глухи и чуващи деца, обединяващо изразните 
средства на кукления театър, говоримия и жестовия език. 

Двете събития белязаха невероятно участие на млади 
глухи хора в културния живот на столицата и в страната! 

 * ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МОСГБ УЧАСТВАХА И В 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ на Съюза на глухите в Бъл-
гария, който беше домакин и участник в заключителния 
етап на проекта „ALL IN” - включващо обучение за глухи 
артисти и професионалисти с увреждания - 2021 г.

 „Изкуството е свобода” – с тези думи контактуваха 
младите артисти и изследователи на изкуството от четири 
страни на света. А България се представи отлично с участие-
то и на  председателката на нашата младежка организация.

* МЛАДИТЕ НИ ЧЛЕНОВЕ участваха с успех и в про-
ведения наскоро в Загреб, Хърватия, проект за между-
народен младежки обмен по програма Еразъм + „Пра-
вата на човека, нашите права!”

За участието им може да прочетете в следващите 
страници на този брой.

 Както и за проведеното отчетно събрание на МОСГБ, 
което  се състоя в края на миналия месец. Там  ще научи-
те за новите им инициативи и стремежи.

Завършваме съзнателно представянето на събити-
ята през 2021 година със стореното от  младите хора. 
Защото – каквото и да бъде, техен е пътят!

Нека щастливо да го продължават и през следващи-
те времена!

Йорданка Димитрова
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ТО на глухите в Разград

Един  щастлив ден за нашата ТО 

Нашата териториална организация в Разград винаги е била една от най-активните 
и най-смелите. Несъмнено, това е и заради нейната секретарка – Гергана Никифорова, 
която всички знаят като изключителен активист, та даже и като бунтар, когато става 
дума за добруването на глухите. 

Така беше и тази година, когато поради независещи от никой причини, клубът на ТО 
се установи в едно помещение от 15 квадратни метра. Колко мъка беше, за да се съби-
рат хората там. Вярно, събитията не бяха много през месеците на ограничения заради 
пандемията. Но хората не спряха да се борят за по-добри условия на работа.

И възможността се яви. Първо, заради добрите контакти на ръководството на ТО на 
глухите с ръководството на общината в Разград. 

 Но и заради друго!
Преди  повече от месец  членовете на ТО-Разград поканиха на среща  г-жа Ива Ми-

тева – родената в този прекрасен град председателка на Народното събрание в два 
мандата. Тя пък веднага се отзова и взе присъре не само проблемите, но и въобще 
дейността на глухите хора. Толкова човечност имаше в тези контакти, колкото цялата 
любов и уважение на света. 

 Прочетете написаното по-долу и ще се убедите, че няма нищо друго по-ценно от чо-
вечността. Няма партии, на които ние, глухите, да сме подвластни; няма и обратното. Има 
хора, които ни разбират и които със съпричастност ни уважават и искат да правят добрини. 

И ето, на 3 декември, международният ден на хората с увреждания, членовете на 
ТО-Разград, се събраха в предоставеното им помещение за срещи и делова дейност. И 
бяха радостни защото:

„Човечността не зависи от политически партии и партийна принадлежност! 
Заедно с териториалната организация на глухите отбелязахме деня на хората 
с увреждания в партийния ни офис. Ние предпочитаме да ги наричаме „хора с раз-
лична възможности”. Да! Това - да чуваме и да говорим е възможност! Възмож-
ност за нас, която не оценяваме и невъзможност за тях да се впишат в обще-
ството. Благодарим ви, че с радост откликнахте на поканата ни! Благодарим ви, 
че споделихте този ден с нас! Благодарим ви за създадените нови приятелства! 
Въпреки комуникационната бариера, всички ние получихме един уникален спомен! 
Научихте ни, че ние сме „различните”. Ние сме тези, които по-трудно вдигаме 
„бариерите”. С нетърпение очакваме следващите срещи с вас!”

След проведен диалог с ръководството на ТО на глухите в Разград ние, от 
ИТН-Разград, решихме да ПРЕДОСТАВИМ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО, офиса на партията 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО на въпросната организация, за да могат членовете на ТО на глу-
хите да провеждат своите сбирки на топло и уютно място през зимния период.

Общината на Разград отпусна полагащо се по закон общинско помещение на 
ТО на глухите в Разград, което е не повече от 15 кв. м., при повече от 40 членове 
в организацията. В наложената пандемична обстановка е невъзможно сбирките 
им да се осъществяват във въпросното помещение, а борбата им за нов, по-голям 
и просторен офис достигна до задънена улица. И затова взехме такова решение.     
Винаги сте добре дошли при нас, приятели от ТО на глухите в Разград!!!”

Снимките, които виждате сега, са от този офис. А тортата,  приготвена с емблемата 
на СГБ, е подарена специално за 3 декември от  нашите нови съмишленици.

Какво по-добро за нас, колко уважение за нашите членове!
Стефка Тончева, координатор на РО - Русе

В РО–ВАРНА

ПЪТУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
Работна екскурзия, за членовете на Центъра за за рехобилитация 

на глухите във Варна
По повод международния ден на хората с увреждания – 3 декември, от центъ-

ра за рехабилитация към районната организация на глухите във Варна  се прове-
де една прекрасна „работна” екскурзия, която буквално ни пренесе в миналото и 
се превърна в пътуване във времето...

Както знаят читателите на вестник „Тишина”, центърът за рехабилитация и социална 
интеграция е финансиран от община Варна, като подкрепа на хората с увреден слух. 
Разбира се, бяха изпълнени всички противоепидемични мерки наложени в страната. 
Тези, които нямаха зелен сертификат, бяха тествани в клуба на РО.

За моя голяма радост, имах възможността да споделя удоволствието с моите при-

ятели от районната организация и така на втори де-
кември отпътувах с тях за град Елена. Пристигнахме на 
обяд в „СПА хотел Елена”, където бяхме посрещнати 
сърдечно. 

За да разпуснем от пътя, след настаняването из-
лязохме да се разходим из китните улички със запа-
зените старинни къщи, дюкяни и църкви. Насладихче 
на възрожденската им красота и си направихме много 
снимки.

На следващия ден имаше занимания за всяка от 
групите към центъра - танцовият състав, групата за 
артерапия и слухово речева рехабилитация. След като 
приключихме, се отправихме отново на път към след-
ващото интересно място – град Велико Търново. И, 
съчетавайки работата с почивка, успяхме да посетим 
Музея на илюзията, музея на восъчните фигури и ком-
плекса с невероятните макети „Мини България”. Видяното в тях бе като една разходка в 
миналото, настоящето и бъдещето, едно запомнящо се завинаги преживяване.

На третия ден посетихме още един от най-красивите градове на родината – Трявна. 
Тук отново се насладихме на възрожденския дух, който се излъчваше от чудесно за-
пазените старинни къщи, занаятчийски работилници и калдъръмени улички, които ни 
върнаха във времето назад... А след обяд заниманията на групите продължиха. 

На следващия ден, след всичко видяно и преживяно, което остави завинаги пре-
красни спомени в нас, поехме обратно към родните домове.

Петя Митева, председател на ТО на глухите в Добрич

РО- Хасково

З декември – международен ден на хората с 
увреждания, отбелязахме с признателност
Няма нищо по-хубаво от празниците. Но в тази 

тъй трудна за всички ни оттиваща си година на 
тежка пандемична и икономическа криза поради 
ковид-19, пак не можем да отбележим поредната 
дата, както беше преди. Но вярваме, че и това 
ще отмине и пак ще бъдем всички заедно и ще 
празнуваме както ние си знаем и можем.

В тези трудни дни, които изживяваме сега, 
затворени по домовете си и пазейки се един от 
друг, клубовете към СГБ не затвориха врати за 
своите членове. Макар и с малобройни групи 
наши членове, ние продължихме да работим и да 
отбелязваме традиционните български празници.

Районната организация на глухите в Хасково 
отбеляза 3 декември със скромно събиране в клуба. 
Председателят приветства присъстващите членове 
като пожела на всички много здраве и достоен живот.

За поредна година община Хасково организира отбелязването на международния 
ден на хората с увреждания, макар и по места в клубовете на всяка организация на хора 
с увреждания в града. Заместник кметът на общината г-н Тенев ни връчи поздравителен 
адрес от името на кмета  Станислав Дечев. Имаше и вкусна питка, безалкохолно и сладки.

Ние, слухово увредените членове на районната организация на глухите в града, 
изказваме нашата благодарност към ръководството на община Хасково в лицето на 
кмета г-н Дечев за подкрепата, която получаваме.

На всички хора, които са били добронамерени към нас и са ни подавали ръка в 
трудните моменти, пожелаваме да са здрави и все така сърцати!

Поздравителен адрес от кмета на община Харманли получиха и слухово увредените 
членове на териториалната организация на глухите в гр. Харманли.

Пакети с хранителни продукти от общината получиха членовете ни в гр. Момчилград.
Скъпи приятели, ръководството на районната организация на глухите в 

Хасково пожелава на всички весела и стопляща Коледа, щастлива идна година и 
много, много здраве! Нека има радост в сърцата и надежда в душите за по-добри 
дни, с които да пристъпим в новата 2022 година!

И нека имаме повече срещи!  
Дора Христозова, координатор на РО - Хасково

Трети декември – международният ден на хората с увреждания
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„Здравейте, приятели!
Преси и децата от арт ателието 

на АРДУС в Пловдив с ръководител 
Жулиета Пейкова поздравяват всички 
със своите прекрасни творби, създа-
дени в международния ден на хората 
с увреждания – 3 декември.  

И тази година талантливите ни при-
ложници от арт ателието на АРДУС в 
Пловдив, с ръководител Жулиета Пей-
кова, изработиха множество красиви 
сувенири, с които ще зарадват всяко 
едно дете от АРДУС, с пожелание за 
вълшебна Коледа и здрава и много 
успешна Нова година! 

Нека поздравим всички участни-
ци, деца и родители, които активно 
и с много вдъхновение се включиха в 
създаването на това прекрасно праз-
нично настроение!

Бъдете здрави и силни!”
АРДУС

ПРЕДКОЛЕДНО ТВОРЧЕСТВО 

С вдъхновение и пожелание за здраве и сила

Представяме ви днес три пре-
красни майки на дечица с увреден 
слух – Зоя Василева, Неда Загорска 
и Елена Герасимова.

Те са сред нас – обикновени 
жени, които отглеждат своите мал-
ки глухи деца. Най-любимите им, 
най-красивите, единствените на 
света!

Включили са се в групата за 
подпомагане със сътвореното 
от тях по случай коледните 
празници.

Зоя Василева споделя: „Аз съм 
горда майка на три прекрасни деца. 
Най-малкият, Данаил, е на почти 3 
години и е с увреден слух 100% и за-
това няма как и да говори. Общува-
нето ни, бих казала, че не е едно от 
най-лесните неща. По някой път ми е 
трудно не само на мен, но и на него. 
И, тъй като съм вкъщи, за да го гле-
дам, а обичам да творя- погачи, ба-
ници, баклави, кифлички и кексове, 
реших да подпомогна малко семей-
ния бюджет и се включих в една от 
групите за подпомагане, като пред-
лагам продукцията си.

Бъдете живи и здрави всички! 
А Неда Загорска е майка на 

13-годишно момче, Николай, който 
е с увреден слух и поставен кохлеа-
рен имплант. През времето, когато 
не е ангажирана със занимания със 
сина си, Неда, която е овладяла тън-
костите на шиенето, твори различни 
модели дрешки за деца – суичъри, 
народни носии и др. И тя, също като 
Зоя и Елена, се е включила в група 

за подпомагане на майки с деца с 
увреждания, за да си помогне фи-
нансово.

Елена Герасимова пък е на ко-
ледна вълна и е създала оригинални 
и много красиви коледни венци!

Вижте произведенията им. И 
нека се включим всички в тяхната 
кауза.

 Да бъдем заедно, да си помага-
ме заедно, за да гледаме децата си 

както искаме, най-добре – с изку-
ство, с красота, с мечти...

Който си мисли, че е лесно да 
си майстор-готвач, пекар, сладкар, 
шивач и въобще – творец на красо-
та, нека се пробва да създаде поне 
едно такова изделие като тяхното. 
Ще се убеди, че никак, ама никак не 
е лесно!

Подготви Петра Ганчева

За този забележителен ден, 
посветен на хората с увреждания, 
Матилда Чорней, координатор 
на районната организация в 
Бургас, отправи видео послание 
до членовете на организацията, 
в което не пропусна да обясни 
смисъла на Трети декември: 

„Здравейте членове и прияте-
ли! За мен е изключителна чест 
да ви поздравя от мое име и от 
името на ръководството на рай-
онната организация на глухите 
в Бургас по случай международ-
ния ден на хората с увреждания – 
3 декември. Този ден е обявен за 
такъв през 1992 г. от Генералната 
асамблея на ООН, която по този 
начин набляга на възможностите 
им за достоен живот.

Този ден, за съжаление, мно-
го хора не го знаят...А други пък 
го считат за празник и повод за 
ядене и пиене на маса...  В с ъ щ -
ност 3 декември, подобно на 
последната неделя от месец сеп-
тември, в която се отбелязва де-
нят на жестовите езици и е само 

веднъж в годината, е знаков ден 
– в този ден най-важното е да 
обърнем погледите на общество-
то, правителството и институции-
те върху самите нас. Вярно е, че 
няма да можем да ги накараме 
да се поставят на нашето място, 
но поне можем да ги накараме 
да ни разберат и почувстват – за 
да имаме шанс за достоен и нор-
мален живот

 И, нека да се знае - този ден 
не е празник. Той не се празнува, 
а се отбелязва, за да напомня на 
правителствата и обществата,  
че хората с увреждания са част 
от тях и трябва да заемат своето 
достойно място в него.

В тези предпразнични колед-
ни и новогодишни дни от сърце 
ви пожелавам здраве, повече 
усмивки и нека всеки ден ви 
носи надежда и вяра към по-до-
бър живот! Искрено желая на 
всички борбеност и упоритост, 
за да имате по-достоен живот и 
пълноценно ежедневие!”

ГРУПА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЙКИ С ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПОСЛАНИЯ, ИЗПЪЛНЕНИ С КУРАЖ И 
ОПТИМИЗЪМ, ЗА 3 ДЕКЕМВРИСилата за живота, силата на любовта, силата на духа – 

МАЙЧИНАТА СИЛА, 
КОЯТО НОСИ ВСИЧКО НА ТОЗИ СВЯТ

Да твориш красота не е лесно

Шанс за 
достоен живот

Трети декември – международният ден на хората с увреждания
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В РО - ПЛЕВЕН

Над 50 популярни личности с 
позитивен имидж застанаха зад 
своите лични каузи, като  ги под-
крепиха по възможно най-лич-
ния начин – дарявайки приходи 
от продажбата на свои лични 
вещи и изкуство. Сред тях бяха 
изявени музиканти, актьори и 
журналисти.

Каузите, които бяха подкре-
пени от всички тях, са тези на 
Съюза на глухите в България, 
„Българския фонд на жените”,  
„Дом на ветераните на изкуството 
и културата в София”, множество 
еко каузи, както и такива, свър-
зани с лечение на деца, осигуря-
ване на стипендии за талантливи 
деца в образователната система, 
спортни и културни инициативи 
от широк спектър.

Базарът „Дом на каузите” 
беше едновременно базар и сце-
на на таланти.  Екипът на „Пощен-
ска кутия за приказки” и Съюзът 
на глухите в България поканиха 
всички, които желаят, да участват 
с изработени от тях сувенири. До-
броволци на базара бяха  Росица 
Караджова и Силвана Павлова, а 
приходите от разпродажбата ще 
бъдат 30% за организаторите и 
70% за изработилите подаръците 
и сувенирите. 

На щанда на СГБ бяха пред-
ложени изделия, изработени от 
Центъра за социална рехабили-
тация и интеграция на хората 
с увреден слух в  град Варна. В 
базара се включи и Ирина Хасан 
със своите плетива. А през цяло-
то време много известни артисти, 
журналисти и музиканти бяха 
с нас и до нас. Не успяхме да се 

снимаме с всички, но поне може 
да видите Нина Николина, Калин 
Вельов, Камен Алипиев, Гергана 
Турийска...

„Дом на каузите” беше едно-
временно базар за „секънд хенд” 
дрехи и аксесоари, „хенд мейд” 
фестивал, книжен базар и сцена 

за таланти.. Но най-важното беше 
подкрепата на  хуманната им ка-
уза. За разлика от всички органи-
зирани до момента благотвори-
телни събития по това време на 
годината, „Дом на каузите” беше 
интерактивно и  позволи на гос-
тите да се срещнат с личностите, 

които ги вдъхновяват и вълнуват.
А ето какво сподели Ирина Ха-

сан, която беше с изделията си на 
нашия щанд и безрезервно беше 
посветила каузата си на глухите 
хора: „Казвам се Ирина Хасан. От 
Златоград съм, но живея в София 
със семейството ми. Моето хоби е 

да правя ръчно плетени изделия. 
Баба ми ме е научила на всичко. 
Благодарение на нея имам такъв 
талант. Реших да продължа да 
правя ръчно плетени неща. И се 
радвам, че съм част от това да по-
магам глухата общност.” 

Росица Караджова

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Коледен базар „Дом на каузите”  беше проведен  на 18 и 19 
декември 2021 г. в София в Парк-театър „Борисова градина”
Организатори на събитието бяха екипът на „Пощенска кутия за приказки” и Парк-театър 

„Борисова градина”. Със свой красив щанд се представи и Съюзът на глухите в България

През изминалата година 
Центърът за рехабилитация на 
децата с увреден слух  в Плевен
се превърна  в средище за полез-
ни контакти и за много съвмест-
ни  инициативи на  родителите 
на малките деца и на районната 
организация на глухите в Плевен.

Обучението на децата се 
извършваше в клуба на РО, в  
който с  голямо удоволствие на-
блюдавахме заниманията, които 
провеждаше рехабилитаторка-
та Валя Василева. А удоволстви-
ето идваше най-вече от децата, 
които се чувстваха щастливи при 
всяко посещение и при всеки 
урок.

На 14 декември  беше  пред-
ставен „Открит урок”, на който 
и родители, и гости трябваше да 
видят постигнатото от малките 
ни хора през годината. И беше 
невероятно, защото и възрастни-
те не можеха да скрият сълзите 
на щастливото вълнение.

Откритият урок, проведен в 
празнично украсената зала на 
РО,   прерасна и във вълнуващ  
коледен празник. А всяко от де-
цата, според възрастта си, показа 
какво вече може. Под ръковод-
ството на г-жа  Василева те участ-
ваха в занимателни игри – виж-
дайки рисунка на някой от люби-

мите им горски  герои, те тряб-
ваше да го имитират с жестове, а 
другите трябваше да познаят кой 
е – мечо, вълчо, или лиса...

Имаше и сценка – „Дядо вади 
ряпа”. Децата  много искрено се 
включиха и артистично изиграха 
сценката. А после, след „изваж-
дането на ряпата”, веселието 
продължи с танци – с ръченица 
и хора.

Изморени от танците, децата 
спряха малко, за да получат ко-
ледните си подаръци, осигурени 
от спонсори.  А тържеството про-

дължи с почерпка и с разговори 
между големите за бъдещи ме-
роприятия.

Тръгвайки си за вкъщи в прох-
ладната зимна вечер, всички от-
несоха у дома си топлината и ра-
достта от това страхотно прежи-
вяване в този ден, което сигурно 
винаги ще помнят!

От сърце пожелаваме весе-
ли коледни празници и щастли-
ва нова година на всички наши 
членове!  

Димитрина Каракирова, 
координатор на РО - Плевен

Щастливо детство

Ние през 2021 година
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РО-Стара Загора

Спомените за 2021 година

Изпращаме 2021 година, която далеч беше по-трудна от предишната, но изпълнена 
с много труд, оптимизъм и надежда да възвърнем жизнеспособността на нашия глух 
свят, който създава красота и преживявания, които съвременният човек търси. Те са 
свързани предимно със здравето, удовлетвореността, получаването на нови знания, 
нуждата от общителност, контактите с другите и много, много други неща.

Нашата районна огавизаця на глухите в Стара Загора не спря да работи, въпреки 
строгите ограничителни мерки заради пандемията. Членската маса имаше нужда от 
разбиране и баланс между реалната действителност и приятелската атмосфера, която 
предлага малката зала на организацията. Въпреки това успяхме да проведем някол-
ко мероприятия през годината, които оставиха хубави спомени, за да топлят сърца-
та ни. Част от тях бяха празникът за 8 Март, който се отпразнувахме подобаващо; 12 
юли – празникът на СГБ, отбелязан с екскурзия до Плевен и забележителностите около 
него; вътрешните риболовни турнири на клуба „Зелената щука”, спортните и културни-
те събития на местна почва. Успяхме да проведем отчетните събрания на ТО и РО при 
спазването на мерките за безопасност за здравето и да подпогнем на нуждаещите се 
социално слаби членове. 

Нашите членове на РО на глухите в Стара Загора си пожелават 2022 г. да е една по-до-
бра година, с нови надежди, нови мечти и реалности, които да направят света по-добър. 
Въпреки политическите събития, които подкопават доверието към нас, ние се стараем да 
съхраним топлината и уюта в нашия дом – СГБ.

Весели празници! 
Антония Хубенова, председател 
на РО на глухите в Стара Загора

РО-Шумен

Винаги ще мислим за бъдещето

Отмина още една година в която вирусът си оказа влиянието, особено върху социал-
ния живот на нашите членове. Намерихме вратички да се съберем за някои празници, 
някоя друга репетиция да направим, някоя игра да си организираме, но нищо не беше, 
както е било.

Успяхме да се съберем за Осми март, където се почерпихме, приказвахме си, за-
бавлявахме се, направихме си игри на които сме се смели до сълзи. Пожелахме си да 
се съберем отново и да се забавляваме както умеем. Но… заради вируса следващата 
ни среща беше едва през месец май, където в рамките на 2 дни отбелязахме скромно 
Гергьовден и посрещнахме нашите гости от Сливен на шуменското плато, където сред 
природата си спретнахме барбекю, игри и забавления. На следващия ден посрещнах-
ме и нашите приятели от ТО-Сливен, както се посрещат скъпи гости и приятели. Всички 
останахме доволни от тази наша взаимна среща.

И докато половин България беше 
затворена и ограничена заради виру-
са, ние решихме че в това време може 
малко да освежим  мястото, където се 
събират нашите членове, където про-
веждаме събрания, репетиции и др. С  
малко боя и няколко ръце успяхме да 
променим и освежим мрачните врати 
и стени. Освежихме ги, за да посрещ-
нем следващите си гости от районна-
та организация на глухите в Пловдив. 
Посрещнахме ги по стар български 
обичай с питка, мед и шарена сол. В 
залата ги очакваше маса с кафе, слад-
ки и скромни подаръчета. Вярваме, че 
са останали доволни и пак ще ни по-
сетят!

Срещите и мероприятията ни при-
ключиха след тази поредна среща, за-
щото  ограниченията влязоха в сила. 
Преустановхме събиранията, репети-
циите на съставите,  отбелязването на 
празници и др.

Сега се надяваме,че когато всичко 
това приключи, отново ще се завър-
нем, както е подобаващо.
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Скъпи съюзни членове, приятели и колеги! Казват, че на Коледа се случват чудеса Аз 
ви пожелавам чудесата при вас да са многобройни, но най-вече ви пожелавам да сте 
здрави – вие и вашите семейства! Да сте позитивни и да вярвате, че този вирус ще пре-
мине и ще си върнем живота в ръцете, за да сте добри един към друг и да си помагате!

Пожелавам ви в навечерието на тези светли празници да повярвате в Коледа и в 
чудесата, които носи тя!!!

Бъдете здрави и упорити!!!
Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

РО-Русе 

Бяхме заедно и това ни правеше щастливи

В края на всяка година е нужна равносметка и ако се попитаме каква беше 2021 го-
дина за членовете на районната организация на глухите в  Русе със сигурност ще отгово-
рим, че въпреки епидемичната обстановка, клубът на РО не затвори вратите си, а оказ-
ваше през цялото време  индивидуална помощ на своите членове.  Организирахме и  
запомнящи се  мероприятия.  Бяхме гъвкави и понякога изнасяхме срещите на открито.

Дълго ще помним :
* Срещата със Светлана Ангелова, заместник председател на комисията по труда, 

социалната и демографска политика в 44 народно събрание. Името на Светлана Анге-
лова ще остане знаково със думите и изнесени пред Народното събрание на 21 януари: 
„Законът за жестовия език днес е факт. Това е една голяма победа на глухата общност, 
сбъдната мечта и надежда за един по-добър живот”. Гордеем се с една гражданка на 
Русе, достойна за цяла България!

* Светлинното 3Д шоу между България и Румъния; празникът на река Дунав; участи-
ето на Валентина Маринова в конкурса „Българската мартеница – символ и традиции” 
и на художничката ни Мирела Иванова.

* Екскурзията до исторически парк „Св. Неофит Рилски”, проведена в чест на 12 юли, 
деня на СГБ.

* Екскурзията с маршрут: Русе-Асеновград-Бачковски манастир-Пампорово-Кръс-
това гора-Лъки-Пловдив-Дамасцена – в чест на международната седмица на глухите, 
осъществена с помощта на община Русе,  и още и още...

Затова от името на председателя на РО-Русе Владимир Владимиров и заместник 
председателя Мариана Маркова, а също и от Юлия Станкова, управител на „ТИХ ТРУД 
РУСЕ” ЕООД и председател на РКК,  както  и от името на ръководството на РС поздра-
вяваме, всички членове на РО- Русе, името на ръководствата на  ТО на глухите в гр. 
Силистра и ТО-Разград,   пожелаваме много здраве, много щастие и успехи!

Поздравяваме и нашите глухи приятели от цяла България! А желанието ни е да има-
ме повече срещи през следващата година и повече радост!

Да сме здрави и винаги заедно!
Стефка Тончева, координатор на РО на глухите в Русе

РО-Горна Оряховица

Равносметка и надежда
Годините минават бързо, а дните неусетно. Така се изтърколи и тази вирусна година, 

белязана и с политически сътресения – цели три пъти имаше парламентарни избори. 
Изгубихме скъпи и непрежалими за нас близки, колеги и приятели, с които рабо-

техме и творихме дълги години. И сега, в края на същата тази година, правим равно-
сметка за работата си, а и   планове с надежди за Новата 2022 г. А тя, като че ли не е 
много оптимистична, но по-важно е да сме живи и здрави всички.

Цялата година премина в почти индивидуална работа с членовете ни, защото масо-
востта се изгуби във вируса. Страхът да не се заразиш, страхът да поискаш да изпиеш 
едно кафе на сладка приказка, а понякога, навеждайки се да поздравиш срещнат бли-
зък или познат, непрекъснато беше с нас. 

Социалният живот отсъстваше. През повечето време клубовете, празниците, рожде-
ните и именните дни само се споменаваха, без традиционната организирана, масова 
тържественост. Провеждахме мероприятия  с по десетина членове. Трудно  преживя-
вахме и финансово. Растящите цени бъркаха дълбоко в пробитите ни джобове. Така 
изживяхме дните и добре, че годината си отива и ни се иска с нея да си отидат всички 
проблеми досега.

А и от организационния отдел на СГБ през цялата година не получихме никакви ука-
зания, методики – нищо, което да ни насочи в работата в условия на пандемия. Всяко 
РО се оправяше както знае и може, самостоятелно. Но се справихме, и то добре.

Искаме новата 2022 година, с тези подредени цифри, всичко да се удвои. На първо 
място – животът и здравето ни, доходите,  тържествата, мероприятията. Всички лоши 
неща нека да  си отидат със старата година! Искаме си социалните контакти, веселите 
случки. Искаме това, което ни зарежда, ентусиазира,  дава ни сили и много емоции за 
работа.

Членовете ни на достойна възраст вече не желаят да се абонират за в. „Тишина”, 
защото: не се пише за хората на тази прекрасна възраст, дано всички достигнат средна 
и пределна такава. Няма спомени за хората от  младостта на това поколение, а и за 
хора-съвременници, с които сме работили и продължаваме да работим. Все пак, те са 
част от историята на СГБ. Те създадоха този съюз, районните организации, „Тих труд”. Ра-
ботиха в тях и за тях. Вярно, младите вървят с иновациите, но как майката на Детелин да 
прочете новия вестник „Тишина” в сайта на СГБ, като няма интернет? Затова пък може 
да чете и иска да прочете във в. „Тишина”, нещо, което й е познато; нещо, което я ин-
тересува.  Дигиталните комуникации за нея са непознати. Но тя може да чете вестник! 
И сега  чете, но не познава младите хора от снимките, не разбира техния съвременен 
език. А на нея й се иска да си приомни първите години на новосъздадената районна ор-
ганизация; първите самодейци; оня танцов състав на софийската районна организация, 
който се надиграваше с чуващите танцьори и човек не можеше да различи чуващи от 
глухи; за първите пантомимисти; първите фестивали; за първите спортисти… 

За разлика от сегашните младежи (не всички), тя може да чете, защото в нейната 
младост имаше специализирани  училища, където децата с увреден слух се учеха на 
четмо и писмо, и на занаят; и то добре усвояваха занаятите. Не се пише за хората – чу-
ващи (въпреки, че сега чуващите се отричат и пренебрегват), но чуващи бяха хората, по-
могнали да се организира и създаде Съюзът на глухите в България – професор Белинов, 
Урбих, Венелин Иванов, Иван Куртев, Спаска Джангозова... Тези хора са история, епоха; 
те и много други, оставили имената си във фундамента на този съюз... Би било хубаво 
във всеки брой на вестника да има и такъв материал, от историята, от близкото минало, 
да се пишат  спомени, случили се в по-предишни години. Нека да има и за младите, 
но не бива да забравяме средното и по-възрастно поколение, защото те са история, а 
когато не знаеш историята, не можеш да градиш бъдеще!

Уважаема редакция, пишете и за хората на средна възраст, защото младите ще четат 
в интернет, но по-възрастното поколение няма тази възможност. Не всички разбира се, 
да не обидим някого. 

Така мислим ние, членовете на РО на глухите в Горна Оряховица.
Пожелаваме от сърце на всички хора: „Бъдете живи и здрави през новата 2022 годи-

на, а и през следващите години също!”
Мариана Станчева, координатор на РО на глухите в Горна Оряховица

РО-Ямбол

С признателност  за стореното
Измина още една година за район-

ната организация на глухите в Ямбол. 
Година, в която срещите и празниците 
се отбелязваха по нетрадиционен на-
чин, в тесен кръг, а не както сме свикна-
ли. Но, въпреки това, на малки групи, 
нашите членове се срещаха и отбеляз-
ваха празниците подобаващо.

През тази година от месец август 
районната ни организация изпрати в 
заслужена почивка дългогодишния ко-
ординатор Живка Димова. През всич-
ките години тя бе отдадена на органи-
зацията и винаги е била в помощ на 
съюзните членове. Всички членове на 
РО на глухите в Ямбол изказваме бла-
годарност за безрезервната й отдаде-
ност в работата! Пожелаваме  й здраве 
и дълголетие, и винаги е добре дошла 
сред нас!

Районният съвет към РО на глухите в Ямбол честити новата 2022 година, като  по-
желаваме на всички съюзни членове  здраве, успехи и  една по-добра и успешна нова 
година!

Иванка Атанасова, кординатор на РО-Ямбол

РО-Дупница

Скъпи приятели! 
Радвам се, че имам възможност от страниците на вест-

ник „Тишина”  да ви поздравя с настъпващите  коледни и 
новогодишни празници. Никак не ни беше лесно през из-
миналата година, но вярвам, че няма да униваме и се на-
дявам да  преодолеем несгодите и да дочакаме по добри 
времена. 

Съюзът на глухите в България е това, което ни обединя-
ва и тази история, която e писана от 1934 година досега, не 
е само на книга, ние трябва да я продължим и да вярваме, 
че и занапред нашата организация ще  я има.

Бъдете  здрави, бъдете уверени в себе си и пожелавам 
на всички вас щастливо бъдеще!

Петър Тричков, 
председател на РО на глухите в Дупница

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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Проектът за младежки об-
мен „Правата на човека, на-
шите права!” е финансиран от 
Европейския съюз, в който под-
готвят семинари и със задачи, 
изследват документи за човеш-
ките права, като хартата на 
човека и конвенцията на ООН за 
хората с увреждания, с влючва-
що участие в бойни изкуства и 
латино танци в стил „бачата”. 

Партньори в проекта са 
ArTeam, Съюз на глухите в Бълга-
рия, Associatia Babilon Travel (Румъ-
ния) и Stowarzyszenie Aktywności 
Przeróżnych (Полша). Координа-
тор на проекта е Таекуондо клуб 
Максимир от Хърватия.

Основната цел на проекта е 
да повиши познанията на учас-
тниците за човешките права 
на хората с увреждания, както 
и за начините за упражняване и 
застъпване на тези права, като 
предпоставка за равноправното 
им включване в общността.

 Приемащата  организация Та-
екуондо клуб Максимир от Хър-
ватия за пореден път ни покани и 
прие като скъпи гости и приятели. 
Настаняването беше в уникален 
хостел Фънк Лоундж близо до цен-
търа на града, където се провеж-
даха неформалните срещи, както 

четирите национални вечери. Ак-
тивните  дейности  бяха  провеж-
дани на закрито в специална зала 
за целта и на открито в красивия 
парк Максимир, който се намира в 
центъра на Загреб. 

Проектът събра млади хора 
от България, Румъния, Хърватия и 
Полша, а темата му беше човешки-
те права за младежи със специал-
ни нужди и млади хора с различни 
възможности, разработена с ос-
новната цел да стимулира социал-
ното включване на младите хора 
с увреждания, както и да създаде 
мост между различните социални 
групи и да изгради по-добро вза-
имно разбиране и диалог.

Хората с увреждания съставля-
ват значителна част от световното 
население, но въпреки това те ос-
тават една от най-маргинализи-
раните и уязвими групи от насе-
лението. Често им се отказва пра-
вото да бъдат включени в общата 
училищна система и на работното 
място, да живеят самостоятелно в 
общността, да гласуват, да участ-
ват в спортни и културни дей-
ности, да се ползват от социална 
закрила, да имат достъп до пра-
восъдие, да избират  медицинско 
лечение и да поемат свободно 
правни ангажименти като покупка 
и продажба на имот. 

Точно такива теми се комен-
тираха и те повишиха знанията на 
участниците в областта на човеш-
ките права на хората с уврежда-
ния. И особено правото на при-
общаване, свободата от насилие, 
правото на образование и труд, 
свободата на изразяване, правото 
на социално включване, правото 
на участие в политически и об-
ществени живот.

Разгледа се подробно значе-
нието и съдържанието на конвен-
цията на ООН за правата на хората 
с увреждания, с цел да се повиши 
осведомеността за необходимост 
от зачитане и насърчаване на 
правата на хората с увреждания. 
Също бе отбелязано и насърча-
ване на самосъзнанието и само-
чувствието на участниците, както 
и подобрение на тяхното социал-
но включване. 

Развиха се междукултурните и 
езикови компетенции на участни-
ците. Като последващ етап всички 
патньорски организации поеха 
ангажимента да популяризират 
„Еразъм+” и неговата стратегия за 
приобщаване и многообразие.

Ръководители на проекта от 
страна на България бяха Росица 
Караджова – лидер, и Силвана 
Павлова, преводач от и на българ-
ски жестов език и английска реч. 

А нашите млади представите-
ли бяха Желязко Методиев на 22 
г., глух младеж  със слухов апарат 
и Веселин Панталеев на 15 г., глух 
младеж с кохлеарен имплант 

В рамките на проекта бяха 
постигнати всички цели, а впечат-
лението, което оставиха нашите 
млади хора, беше знаменито. 
Уроците по жестов език, непрес-
танната комуникация и фактът, че 
бяха настанени смесено, дадо-
ха своя резултат като начало на 
едно бъдещо  приятелство,  из-

тъкано  от уважение и споделени 
емоции. И това е най-благород-
ното, с което днес МОСГБ дава 
възможност на най-младите – да 
получат културата да общуват с 
връстниците си в Европа. Да са 
достойни българи в европейско-
то общество на глухите ,и да ми-
леят за България! 

А ето какво споделиха нашите 
участници в проекта пред Росица 
Караджова в нейните специални 
интервюта:

„ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НАШИТЕ ПРАВА!”
Проект за международен младежки обмен по програма „Еразъм+”

Страницата подготви Росица Караджова

- Имаш ли опит, познаваш ли проектите „Еразъм+”?
- Живея в село Лозен, близо  до гр. София. Преди няколко години завърших  специ-

алното училище за глухи деца в София. Аз съм сирак и живея в защитената „Шарена 
къща”. Активен младеж съм и обичам доброволческата работа. За първи път съм част 
от партньорство по „Еразъм+” и съм много доволен. 

- Проектът беше свързан с правата на човека, пригодени за хора с различни 
специфики, какво ще кажеш за това?

- За първи път участвам в уъркшопове. Това беше ново за мен и усвоих основни теми 
и също корейско бойно изкуство, което в основата си е успокояване на страстите и взе-
мане на разумни решения, без да се бърза. Проектът ми даде много важна информа-
ция за основните бойни изкуства и човешките права. Разбира се, също имаше и танци. 
Аз обичам бачата и имах много чуващи момичета за партньорки.

- Успя ли да се срещнеш с нови хора, как комуникира с тях? Запозна ли  се с нова 
култура? 

- Първо се запознах с чуващите участници от България. Те бяха 12 младежи от цялата 
страна. 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?
-Имаше много красиви забележителности. Имаше случки и в автобуса, докато пъ-

тувахме с полската група за Каловац. Успяхме да посетим  сладководния аквариум на 
Карловац „Aquatika” и разгледахме много видове риби в много близка до естествената 
има среда.

- Според теб какво трябва да правят, какви трябва да са младите хора, за да 
участват в такива проекти?

- Благодарен съм на МОСГБ, че разпространи тази информация. А също и на специ-
алното ни училище в София. Хубаво е младите хора да участват международните про-
екти на „Еразъм+” поне веднъж, за да придобият опит. На живо и чрез преживяванията 
си те могат да усетят уникални неща.

- Имаш ли препоръки към проекта и изпълнението му?
- Щастлив съм, че Росица Караджова е лидер, а жестов преводач беше Силвана 

Павлова, която познавам от много години като мила и добра жена, която се грижи за 
глухите сираци като мен. Като препоръка бих казал, че ще е добре да има още глухи 
младежи-участници от другите държави, за да може да общуваме помежду си и да 
обменяме опит. 

- Какво ще отправиш като послание към членовете на МОСГБ?
- Глухите младежи трябва да участват активно в такива дейности и да споделят жи-

тейския опит.  За да може да го предават и на другите от младото поколение, което да 
ги последва.

ВЕСЕЛИН ПАНТАЛЕЕВ
- Имаш ли опит, познаваш ли проектите „Еразъм+”?
- Не, за първи път ми е. Но много ми хареса проектът в Хърватска. Бях много прият-

но изненадан, че комуникацията с всички беше много весела и приятна. Въпреки, че 
бяхме много различни организации и хора. По никакъв начин не сме се делили, бяхме 
смесени през 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?
- Успях да посетя места и да видя интересни неща като архитектура и история, както и 

„Котешкото кафене”. Но най-много ми хареса Шоколадовият музей в Загреб, където опи-
тах много различни шоколадови вкусове. Препоръчвам на всички да посетят това място.

- Как ти се стори комуникацията между чуващи и глухи?
- Наистина се получи истински младежки обмен. Ние, глухите, обяснявахме и показ-

вахме жестове, а чуващите ни обясняваха нови думи и понятия. 
- Познаваше ли темите на човешките права?
- Честно казано, не. Затова реших да участвам в младежки обмен, за да се запозная с 

тези теми. Беше интересно да разбера още подробности за  човешките права, но  за съжа-
ление това беше за кратко време. Надявам се, следващия път да има достатъчно време.

- Кой те покани да участваш в проекта?
- От специалното училище в София се свързаха с майка ми, после майка ми се свърза с 

Росица Караджова. След като ми разказа целите на проекта, реших да се включа. Разбира 
се, също така получих информация от глухите участници в предишният проект в Хърватската.

- Какво според теб трябва да правят и какви трябва да са младите хора, за да 
участват в такива проекти?

- Нека да имат кураж да научат интересни неща. Ето, в този проект научихме как да 
се защитаваме и отстояваме човешките си права. Беше интересно за мен как да кому-
никираме с други хора чрез преводач на жестов език, чрез говор и докосване при сле-
пите, 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! 
Не на последно място ни помолиха да споделят и да разпространят нашите игри. 

- Какво ще отправиш като послание към членовете на МОСГБ?
- Искам да поздравя МОСГБ, че са много активни и предоставят различна информа-

ция на младежите. Удовлетворен съм, че има и различни проекти в които да участваме. 
Хубаво е да има повече срещи и проекти, за да се развиваме и обогатяваме. Тайничко 
се надявам МОСГБ да ме покани  пак мен отново  в подобни проекти.

- Имаш ли желание да участваш пак, в някой от проектите на МОСГБ, дори да 
бъдеш лидер?

- Искам един ден да стана лидер, но знам, че няма да бъде лесно. Вдъхновен съм от 
Росица Караджова. Тя е добър пример за всички млади хора. Силно се надявам един ден 
да бъда като нея. И разбира се, също искам да стана глух преводач. Защото не спирам 
да наблюдавам как жестовия преводач Силвана Павлова превежда през цялото време и 
успява да предава всичко, което се случва около нас и за нас. Това е пълноценно време!

ЖЕЛЯЗКО МЕТОДИЕВ
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*  На 27 ноември тази година се проведе на-
ционалното отчетно събрание на младежката 
организация към Съюза на глухите в България.

*  Събранието се проведе като онлайн среща 
в платформата Zoom, поради наложените епи-
демични мерки.

* В срещата участваха членовете на ръко-
водството на МОСГБ и представители  на раю-
йонните младежки съвети (РМС) от страната. 

* Специално приветствие отправи председа-
телят на Съюза на глухите в България Николай 
Нинов

Отчетното събрание беше открито от Росица 
Караджова, председател на МОСГБ.  Тя приветства 
всички делегати и гости  и благодари за проявено-
то търпение от делегатите, които имаха технически 
предизвикателства със Зуум. Предаде и поздрави 
от името на председателя на СГБ г-н Николай Ни-
нов, който поздрави присъстващите и подчерта 
задоволството си от доброволчеството на регио-
налните младежки организации, което е значимо 
и заслужава признание. Даде и висока оценка за 
работата на ръководството на МОСГБ.  Изказа съ-
жаление, че срещата е трябвало да бъде онлайн 
по време на ограниченията, наложени заради ко-
ронавируса.  Но пожела успех и вяра, че усилията, 
положени от младите хора в СГБ ще дават своите 
плодове в развитието на съюзната дейност. 

 По дневния ред, представен от Росица Кара-
джова, делегатите нямаха бележки и събранието 
започна. Василен Грозев, отговарящ за медии и ко-
муникации,  разясни как би трябвало да протича 
гласуването. Всички делегати се обединиха темите 
да бъдат публично гласувани чрез вдигане на ръка.

Отчетният доклад бе предварително раздаден 
на всички участници. Пръв взе думата Алекс Йор-
данов, който отговаря за контактите по междуна-
родната дейност. Той докладва за успешното ни 
представяне на общото събрание на ЕСГМ, което 
се проведе онлайн и в което България беше пред-
ставена от Алекс Йорданов, секретар на МОСГБ и 
от Василен Грозев, отговарящ за медии и комуни-
кация. Докладва и за своето участие като предста-
вител на МОСГБ в друга актуална среща, като бе 
разяснено, че в зависимост от срещите, както и на 
броя на участващите в тях представители на отдел-
ни страни, контактите между държавите се осъ-
ществяват от едно представително лице за контакт 
и обмен на  новини. За съжаление, всичко това е 
заради ограничените лични контакти на европей-
ските младежи поради пандемията.

По време на събранието бяха обсъждани и въз-
можностите за отразяване на предстоящите съби-
тия, които се планират за дейността на децата и 
младежите, живеещи в Европа. Безспорно  някои 
от събитията и за следващата година ще бъдат от-
менени, но всички членове на отчетното събрание 
обсъждаха възможностите как това най-малко да 
се отрази на ентусиазма за активност на младите 
хора, и как да не навреди на тяхното обучение и 
възпитание за бъдещо лидерство.  И в доклада на 
СФГМ това е отбелязано като тревога, защото и ла-
герът в Индия е трябвало да бъде отменен поради 
големия брой заразени.

В същото време обаче в доклада на СФГМ е да-
дена много добра оценка за цялостната дейност на 
младежката организация към Съюза на глухите в 
България.

През 2021 г. в Хърватия се осъществиха с участи-
ето на България три успешни проекта за сътрудни-
чество с други организации - от Румъния, Хърватия, 
Словения и Полша. Проектите са приобщаващи 
младежите в различни области – като спорт (тае-
куондо) и участие в обсъждане на различни теми 
като „Човешки права! Нашите права!”. Този проект 
е създаден с основна цел да стимулира социално-
то включване на младите хора с увреждания, как-
то и да създаде мост между различните социални 
групи и да изгради по-добро взаимно разбирател-
ство и диалог чрез използването на бойни изку-

ства. През 2022 г. ще има други подобни проекти. 
В момента се чака одобрението на Агенцията на 
Еразъм +.

На годишното отчетно събрание беше изтъкна-
то, че за  МОСГБ 2021 година беше успешна въ-
преки пандемията от коронавирус.

Не може да не се отбележи добрата работа на 
младите хора от организацията във връзка с при-
знаването на българския жестов език, което стана 
на 21 януари 2021 година. Тогава най-вече младите 
ни членове осъществиха сътрудничеството с други-
те общо 18 организации на и за хората с увреден 
слух, които участваха в този процес. МОСГБ успя 
да наложи много точни изисквания, свързани с ра-
ботата за децата и младите хора в сътрудничество 
със СГБ. Например - равен достъп до училище и 
езикова подкрепа в ранна възраст за глухите деца, 
обновяването и по-нататъшното развитие на мла-
дежките пространства и осъществяването на някои 
забележителни  театрални проекти. Осъществени 
бяха и много срещи с различни министерства, кои-
то прилагат приетото законодателство за подобря-
ване на ежедневието на глухите, а и  в работата 
им други области.  Ръководството на МОСГБ също 
така разработи и някои онлайн оферти -  например 
„Душ с МОСИ”, или друг тип онлайн игри в социал-
ните медии. Разбира се, жалко е, че предвидените 
семинари и лагери не успяха да се проведат пора-
ди наредбите относно пандемията.

Някои от заседанията на  ръководството на 
МОСГБ през годината се проведоха онлайн, а ня-
кои лично. Целта на тези срещи беше основно ор-
ганизиране на събитията, които ще се проведат 
през 2022 г. В допълнение към това бяха изяснени 
различни организационни въпроси (социални ме-
дии, начална страница, регионални или национал-
ни събития, международни проекти и др.).

Повечето от делегатите от РМС споделиха, че 
дейностите им са били ограничени поради разпо-
редбите относно коронавируса. В РМС не винаги 
са успявали да организират лични срещи или съби-
тия, тъй като помещенията по места са били затво-
рени, а и защото не всякога и не всички са имали 
на  разположение налични технологични възмож-
ности. Понякога участниците са се включвали труд-
но в гореспоменатите проекти, или са успявали да 
ги реализират в по-малки рамки самостоятелно. 
Като цяло обаче всички се надяват на по-добри ре-
зултати през следващата 2022 година.

План-програмата на МОСГБ за 2022 година, така 
както беше представена,  е изключително амби-
циозна, както за  предвидени събития в страната, 
така и за сътрудничество в проекти на Европейския 
съюз на глухите младежи. Предвиждат се участия в 
младежки и детски лагери, в образователни семи-
нари и работни срещи. 

Всичко обаче, ще зависи от ситуацията в съот-
ветните месеци за  предприеманите противоепи-

демични мерки. Дано поне в пролетния месец май 
да няма наложени ограничения, защото тогава е 
предвидено най-отговорното събитие - а именно 
Общото събрание и асамблеята на ЕСГМ в Пло-
вдив, България. Как бихме искали това да се случи, 
за да посрещнем стотиците си приятели от цяла Ев-
ропа и да им покажем нашата сила и нашите въз-
можности!

В такава обстановка, обаче, ръководството на 
МОСГБ планира да организира повече онлайн игри 
в социалните мрежи. Едва ли ще има зимен лагер, 
тъй като е малко вероятно правилата да се про-
менят до пролетта. Затова той все още е в проект, 
като има възможност да се организира през лято-
то. Възможен е и спортен лагер в сътрудничество 
със СФГБ. Освен лагери, се предлагат и семинари 
за специални целеви групи. РМС допълнително ще 
имат грижа да комуникират и да определят темите 
и местоположенията в груповите чатове.

С мнозинство присъстващите делегати решиха: 
конкурсът „Мис и Мистър Тишина-България” и про-
летният бал да не се провеждат през 2022 г., тъй 
като финансовите рискове са големи. Разходите на 
наличния капитал ще се използват повече за семи-
нарите и лагерите. Решението и отговорността за 
финансовите разходи се прехвърлят на ръковод-
ството.

Делегатите обсъдиха и нова форма за регионал-
но сътрудничество и най-вече възможностите за 
младите хора от всеки регион да могат да получат 
повече оферти за дейности на местно ниво. Пред-
вижда се и възможност за независимо сътрудни-
чество между две или повече РМС за конкретно 
събитие. Ръководството на МОСГБ ще направи 
всичко възможно да обиколи цяла България с ня-
кои членове, за да се свърже с местните деца и 
младежи и директно да ги стимулира да се справят 
заедно с плановете за бъдещето на младежката 
организация. На посещенията ще бъдe  обръщано 
специално внимание на някои местни или регио-
нални предизвикателства, проблеми и успехи, кои-
то ще бъдат представяни като опит на вниманието 
на всички  членове.

В заключение делегатите на отчетното събра-
ние оцениха работата на младежката организа-
ция като задоволителна в условията на продъл-
жаващата пандемия. Председателят на МОСГБ 
Росица Караджова апелира към представителите 
да общуват активно и да се организират в групо-
вите чатове.  

 Тя призова участниците да помислят и за пред-
стоящите избори през 2022 г., когато хората не 
само ще избират ново ръководство, но основно ще 
трябва да помислят дали е необходима нова струк-
тура, която трябва да замени сегашната. 

Успехите ще зависят от всички!

Росица Караджова, председател на МОСГБ

УСПЕХИТЕ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЗАВИСЯТ ОТ ВСЕКИ ЕДИН НЕИН ЧЛЕН
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Коледа е най-добрият психо тера-
певт. Коледните и новогодишните 
празници са това време от годината, 
което се свързва с най-много положи-
телни емоции. А те се отразяват пове-
че от благоприятно върху здравето ви. 
К ак ли?

В отпуск
Сливането на почивните дни между 

Коледа и Нова година ви дава прекрасна-
та възможност да си починете и да се за-
редите с нови сили. И понеже няма нищо 
по-добро за психическото и физическото 
ви здраве от активната почивка, се отдай-
те на пътуване и екскурзии.

Вашият единствен специален човек
Никой не е казал, че пътешествието 

трябва да е свързано с близки и приятели. 
Вземете със себе си само най-близкия чо-
век, отидете някъде само двамата и избя-
гайте от всичко и всичко. Няма по-добра 
релаксация от тази. Пък и така ще съжи-
вите връзката си, а любовта е нещо, което 
няма как да не се отрази положително на 
здравето ви.

Наспете се
Сега ви се е паднало да се наспите. 

Сънят е нещото, което липсва на много 
хора, било заради работа, училище, стрес 
или друго. А липсата на сън сериозно се 
отразява на здравето ви. Така че се въз-
ползвайте от почивните дни покрай Коле-
да и ги инвестирайте в здравето си. Или 
иначе казано, инвестирайте ги в сън.

Ръкоделие
Ако сте от сръчните и ръкоделието ви 

доставя удоволствие, Коледа е идеалното 
време от годината да се отдадете на ня-
колко часа майсторене. Освен, че ще ви 
подейства релаксиращо, нищо чудно да се 
окажете с дузина уникални подаръци, из-
работени лично от вас. А какво по-хубаво 
от безплатни подаръци, които ще зарад-
ват близките ви дори повече от купените 
такива.

Детска коледна работилничка
Детската еуфория по Коледа е огро-

мна, а желанието на децата да участват в 
приготовленията за празника – нестихва-
що. А какъв по-хубав начин да се докоснат 
до магията на Коледа в семейната рабо-
тилничка? Предлагаме няколко идеи за 
лично ваша, изработена от цялото семей-
ство, оригинална коледна украса.

Ръкоделието не само забавлява деца-
та, но и развива въображението и сръч-
ността им, усъвършенства естетическия 
им усет за цветове и форми, упражнява 

концентрацията, логическото им мислене 
и фината моторика. Децата се научават да 
работят с игла и конец, лепило, ножица, 
да връзват възли, да бродират, плетат, да 
правят колажи, да апликират, да работят с 
пластилин и т. н. В зависимост от възрас-
тта на детето, може да измислите различ-
ни занимания, с които то може да са спра-
ви и са интересни за него. 

Весел Снежко
Материалите и вариантите за изра-

ботка са много. Единият от тях е със сти-
ропорени топки, залепени една за друга, 
малко копчета, карфици, малки клонки за 
ръце – с всичко това може без проблем да 
се справи вашето сръчно джудже. От вас 
се иска само малко помощ за плетените 
шапка и шал на веселия Снежко. Другият 
начин е да си направите шапка от карто-
нен конус и шал от парче плат. Вторият ва-
риант е да замесите тесто от брашно, сол 
и вода, а оттам нататък е ред на детското 
въображение. Това тесто може да използ-
вате за направата и много други различни 
фигурки, които да превърнете в коледна 
украса.

Елха от картонен конус
Основата на елхата е картонен конус, 

върху който детето ви може да развихри 
въображението си, лепейки какво ли не 
– прежда, платове, дантели, листенца от 
цветна хартия. След което е време за ук-
расяване на елхата с панделки, копчета, 
топчета от прежда, памук, изрязани фи-
гурки от хартия и т.н.

Играчки от плат
Не са нужни почти никакви шивашки 

умения, така че дори и вашето дете може 
само да се справи, стига да умее да тро-

посва. Изрежете от по-дебел плат две сър-
ца, звездички или някакви други фигурки. 
Тропосайте по краищата и напълнете с 
малко памук или вата. Украсете с пандел-
ки, копчета, брокат и прочие.

Коледни топки
Използвайте стиропорени топчета, 

стари детски топки, тенис топки и т.н. Де-
корацията им може да направите чрез 
декупаж, използвайки коледни салфетки 
или по-тънки и ефектни хартии, а защо не 
и парчета плат. Ако имате пънч/перфора-
тор във формата на цвете например, из-
режете от цветни хартии много цветенца 
и забодете всяко за стиропореното топче 
чрез карфици. Може да намажете топче-
то с лепило и да го овъргаляте в мъниста 
или брокат. Друг интересен начин да си 
направите коледна топка е като изрежете 
няколко ленти с еднаква дължина и шири-
на от по-плътна хартия. Прикрепете еди-
ния край на всички ленти чрез габърче и 
огънете края му, така че да не се измушва. 
Направете същото и с другия край на лен-
тите. Сложете панделка отгоре.

Коледна украса с... шишарки

Шишарките винаги са били незаменим 
елемент от коледната украса на дома. Те 
придават уют, топлина и усещане за бли-
зост с природата. Декорацията с тях е лес-
на, тъй като не изисква никакви средства, 
шишарките се намират лесно ако просто 
се разходите сред природата и стоят ес-
тествено във всеки дом. 

От шишарки може да си направите 
класически коледен венец, мини елхички, 
декорация на празничната трапеза, играч-
ки за елха, украса за свещник и още много 
идеи. Може просто да подредите няколко 
шишарки, играчки и гирлянди в голяма 
плетен кошница или да сложите шишарки 
в купа, а по средата красива свещ.

Друг лесен вариант е да напръскате 
шишарките с цветен спрей (най-ефектно 
се получава със златист или сребрист) и да 
ги вържете за елхата.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева 

по материали от интернет

Прекарайте една 
здравословна Коледа
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В Сърбия и Русия има традиция да се 
гмуркат в ледено езеро, докато държат 
ствол на дърво, който е поставен под леда. 

В Румъния фермери опитват да общу-
ват с животните си в новогодишната нощ. 
Ако успеят, се смята, че ще имат късмет 
през цялата година. 

В Япония будистки храмове в цялата 
страна възвестяват началото на новата 
година със 108 камбанни удари, по един 
за всеки човешки грях според будистките 
вярвания е много японци смятат, че този 
акт ги пречиства от греховете през изми-
налата година. 

В Китай боядисват входната врата в 
червено, като символ на щастие и добър 
късмет и скриват ножовете си, така че ни-
кой да не се пореже в къщата – смята се, 
че порязването може да повлияе на къс-
мета на цялото семейство през новата го-
дина. 

Открай време кръговете се смятат за 
свещени във Филипините и по тази при-
чина хората носят дрехи на точки, ядат 
кръгли плодове и хвърлят монети в кофи 
за смет, като се вярва, че всичко това ще 
донесе просперитет. 

А на традиционния фестивал „Тинян” 
в Миянмар се пръскат взаимно с вода, за 
да започнат новата година с пречистена 
душа. 

В Армения жените пекат специален 
хляб, в който се слагат специални пожела-
ния за късмет и щастие. 

В Беларус неомъжените жени играят на 
игри, които определят коя от тях ще се омъ-
жи през новата година. При една от игрите 
петел трябва да избере царевица от купчин-

ки, поставени пред всяка от жените и първи-
те зърна, които клъвне купчинка на дадена 
жена, тя ще се омъжи първа. 

В Гърция на входната врата на къщата 
се окачва глава кромид лук, като символ 
на прераждането и на следващата сутрин 
родителите събуждат децата си, като на-
мазват главите им с лука. 

В Естония в новогодишната вечер тра-
диционно се хапват седем, девет или 12 

ястия, тъй като за естонците те са щаст-
ливи числа. Колкото повече ядат, толкова 
по-изобилна ще бъде храната през след-
ващата година. 

Жителите на Йоханесбург (ЮАР) из-
хвърлят стари уреди през прозореца, пре-
създавайки поговорката „навън със старо-
то и вътре с новото”. 

В Турция, докато камбаните звънят, 
традицията повелява да отвориш входна-

та врата и да поръсиш сол на прага. Смя-
та се, че този акт носи мир и изобилие на 
дома и бизнеса. 

А в Чехия пък се гадае по формата на 
сърцевината на ябълка, разрязана напо-
ловина, за това, каква ще бъде идващата 
година. В първия ден на новата година в 
Белгия децата четат новогодишни писма 
на своите родители или баби и дядовци, 
които са написали в училище и са ги укра-
сили с традиционни мотиви като ангели, 
рози и панделки. 

Не само гърците трошат чинии – в Да-
ния посрещат новата година, като хвърлят 
чинии на прага на съседите си. Колкото 
повече чинии счупят на вратата, толкова 
по-голям късмет ще имат през новата го-
дина. 

В Испания и в повечето латиноамери-
кански страни изяждат 12 гроздови зърна в 
последните 12 секунди до полунощ. Смята 
се, че това ще им гарантира щастлива годи-
на. 

В Аржентина се смята, че носенето на 
розово бельо ще привлече любовта идна-
та година, а яденето на боб ще помогне за 
запазването на настоящата работа или за 
намирането на по-добра; в Боливия вяр-
ват, че носенето на ярко жълто бельо в но-
вогодишната нощ ще увеличи късмета им 
през следващата година. В Италия същото 
се вярва за червеното бельо. 

В Мексико много хора украсяват домо-
вете си в различни цветове, всеки пред-
ставляващ надеждите им през новата го-
дина - червеното е за любов, жълтото за 
работа, а зеленото за пари.

Интересни факти за 
новогодишните обичаи по света

1.Първото новогодишно тържество 
датира отпреди 4000 години. Юлий 
Цезар, императорът на Рим, е пър-

вият, който обявява 1 януари за национа-
лен празник. Той кръщава месеца на Янус, 
римският бог на вратите и портите. Янус 
имал две лица, едното гледало напред, а 
другото назад. Цезар смятал, че ще бъде 
подходящо месецът да бъде кръстен на 
този бог. 

2.45 % от хората взимат кардинални 
решения точно на Нова година, 
като най-важните са: да отслабна, 

да стана по-съвестен, да харча по-малко 
и да спестявам повече, да поддържам 
формата и здравето си повече и да се от-
кажа от тютюнопушенето. 25% от взелите 
решения решават да започнат да се борят 
за постигането им от втората седмица на 
януари. 

3.Според традицията бобовите рас-
тения носят успех, защото бобът и 
грахът приличат на монети.

4.Американците пият близо 360 ми-
лиона чаши шампанско на Нова 
година. Мехурчестите вълшебни-

ци датират от 17 век, когато е изобретен 
коркът.

5.Когато се въвежда забраната за 
паленето на фойерверки, всяка 
година около 1 милион души се 

събират на „Таймс Скуеър” в Ню Йорк, за 
да наблюдават как топката пада. Първата 

топка през 1907 г. била 300 кг., осветена 
със 100. Съвременната топка засенчва 
старата – покрита е с 2 688 кристала, осве-
тена е от 32 000 LED светлини, тежи 5 380 
килограма и е 3,5 метра в диаметър. 

6.Първият човек, който срещнете 
през новата година, може да зада-
де тон за следващите 12 месеца. 

Това важи и за двойките. Ако една двойка, 
която празнува Нова година заедно, не се 
целуне, може да се раздели, според пове-
рията.

7.Според статистиката на Нацио-
налното бюро за застрахователни 
престъпления, най-много автомо-

били се крадат на Нова година, повече, 
отколкото на всеки друг празник. Не си 
мислете, че това, че колата ви е стара, я 
прави застрахована – най-крадената кола 
през 2011 г. беше „Хонда Акорд” от 1994 г.

Малко известни 7 интересни факти за Нова година

Страницата подготви Петра Ганчева по публикации в „Дейли мирър” и „Таймс”
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Отговор от бр. 20/2021

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

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

СУДОКУ

Водоравно: 1. Безотточно езеро в Източна Турция. 4. Игрище за тенис. 7. Речна риба. 11. Град в Гви-
нея-Бисау.13. Щат в Източна Индия. 14. Малък разказ, примесен със стихове (мн. ч.). 15. Река в Якутия. 
16. Двете имена на американски електротехник и изобретател (1848-1932). 18. Герой на Иван Радоев от 
пиесата „Голямото завръщане”. 19. Римски папа (1958 г.), посветен в кардиналски сан. 21. Древногръцки 
епически поет - „Илиада” и „Одисея”. 22. Отвор, канал от огнище, през който излиза димът. 23. Охранен 
и як кон. 24. Сладководна риба от рода на шараните. 25. Герой на Йордан Йовков от разказа „Случайни 
гости”. 26. Руска танкова огнехвъргачка. 27. Река в Краснодарски край на Руската федерация. 28. Вид ли-
рическо стихотворение от 14 стиха. 29. Прозрачен минерал с многоцветни оттенъци. 30. Дворец. 31. Гру-
зински легендарен герой. 32. Езеро в северен Пирин. 34. Светъл ореол около небесно светило (астр.). 
35. Захарен сироп с тъмен цвят. 37. Град в САЩ, щат Илинойс. 38. Тежка лекоатлетическа дисциплина. 
39 Късо мъжко палто. 40. Единица  мярка за сила. 41. Герой на Пенчо Славейков.
Отвесно: 1. Стихотворение от Симеон Велчев. 2. Наука за строежа на човешкия организъм. 3. Алкало-
ид, съдържащ се в тютюневите листа. 4. Дребно хапливо насекомо. 5. Химическо съединение на да-
дено вещество с кислород. 6. Японска мярка за дължина. 7. Село в Русенски окръг. 8. Обеззаразяваща 
дезинфекционна течност. 9. Годишен сезон. 10. Героиня на Марк Твен от романа „Принцът и просякът”. 
12. Високопланинска земя в Средна Азия. 13. Минерал, полускъпоценен камък със стъклен блясък и 
въззелен цвят. 15. Член на религиозна християнска секта в България през ХIV век. 17. Парадни пагони, 
украсени със знаци, златни, или сребърни ширити. 18. Издигнато над пода място пред олтар в храм. 
20. Пръстеновидни коралови острови. 22. Тънка, рядка и твърде апретирана памучна тъкан, която слу-
жи за бродиране върху плат. 23. Наш музикален деец и композитор (1882-1931). 25. Масивен стълб за 
подпора, или украса. 26. Сложни уреди. 28. Град в Япония, остров Хокайдо. 29. Хижа в Средна гора. 30. 
Осъдителен недостатък на характера. 31. Запълнена с вода падина по земната повърхност (мн. ч.). 32. 
Малък отвор на потна жлеза по повърхността на кожата. 33. Псевдоним на Емил Радославов Манов. 34. 
Прелетна пойна птица. 36. Френски режисьор - „Черно и бяло в цвят”.

Съставил: Иван Манчев

КРЪСТОСЛОВИЦА

РАЗКАЗ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Вижте изображенията на де-
вет украсени коледни елхи.

Изберете тази, която най-мно-
го и харесва.

Вижте сега какъв е характерът 
Ви и какъв човек сте.

  
Коледна елха № 1
Вие сте традиционалисти и 

перфекционисти. Обичате всич-
ко в живота ви да е подредено 
и не ви допа да излизате извън 
нормите. Радвате се на семплите 
неща и нямате нужда от много, 
за да сте щастливи и да живеете 
добре. Най-важното нещо за вас 
е балансът между работата и се-
мейството. приятелите за вас на 
на по-заден план и рядко нами-
рате време за тях.

Коледна елха № 2
Вие сте артистична натура. В 

ежедневието ви хаосът е това, 
което носи ред. Не сте последо-
вателни в действията си, но сте 
толкова харизматични, че човек 
трудно може да ви се сърди. Дъ-
ржите на приятелите и семей-
ството, работата за вас е просто 
начин да си си плащате сметките. 
Авантюристи сте.

Коледна елха № 3
Вие сте човек на умереността. 

Никога не си изпускате нервите, 
не повишавате тон. Умерени сте 
дори в радостта си. Работите уси-
лено и държите на материалното 
в живота, защото то ви кара да се 
чувствате комфортно и сигурно. 
Промените са нещо, което вина-
ги може да наруши баланса ви

Коледна елха № 4
Вие сте забавни и сте винаги 

душата на компанията. Толкова 
сте лъчезарни, че човек се ус-
михва веднага, когато ви види. 
Не обичате правилата и ограни-
ченията. Често сменяте работ-
ното място, защото обичате пре-
дизвикателствата. Постоянството 
е най-слабото ви място. В личен 
план държите повече на близки 
и приятели, отколкото на личния 
си живот.

Коледна елха № 5
Вие сте доста обрани като по-

ведение пред хората. Рядко про-
явявате емоции, дори отвътре 
всичко във вас да кипи. Работохо-
лици сте и държите много на слу-
жебните си задължения. Поняко-

ЗАБАВЕН ТЕСТ С КОЛЕДНИ ЕЛХИ

га сте човек на крайностите като 
мнение. За вас има само черно 
и бяло и нищо друго между тях. 
Макар отстрани да изглеждате 
по-студени като хора, към близ-
ките си вие сте много нежни, от-
дадени и внимателни.

Коледна елха № 6
Вие сте не нервна и избух-

лива натура. понякога в яда си 
казвате неща, които не мислите. 
Трудно ви е да сдържате емоци-
ите си, макар почти винаги да не 
сте негативно настроени към чо-
века отсреща. У дома и на рабо-
та сте на периоди: понякога сте 
стриктни и организирани, поня-
кога обаче сте много разсеяни и 
разхвърляни.

Коледна елха № 7
Вие сте човек, който трудно 

се задържа на едно място. Оби-
чате пътуванията, новите дести-
нации, приключенията. Рядко се 
отказвате в лицето на предизви-
кателствата. Въпреки приклю-
ченската си натура, в личен план 
сте традиционалисти: държите 
на семейството и на спазването 
на традициите; приятелите за вас 

също са важни, но те са винаги на 
втори план.

Коледна елха № 8
Вие сте от хората, чието при-

съствие не остава незабелязано. 
Шумни натури сте и винаги се 
шегувате, каквото и да се слу-
чва. Дори на работното място сте 
много атрактивни, което поня-
кога дразни колегите ви. Нямате 
бутони «Стоп» или «Пауза» на 
шегите си и често се несъобра-
зени (макар точно на място каза-
ни). Тактът ви е чужд, макар да не 
правите нищо с лоши чувства.

Коледна елха № 9
Вие сте тихи и умерени в мис-

лите и в действията си. Не оби-
чате крайностите, не ви допада 
да ви забелязват. Предпочитате 
д астоите извън светлините на 
прожектора. На първо място за 
вас е семейството. Държите на 
спазването на традициите, дори 
понякога това да не се харесва на 
останалите. Имате много малко, 
но верни приятели. На работното 
място сте съвестни, но не прека-
лено амбициозни и с желание да 
се издигате и да напредвате.

Елена не спала три дни подред... 
Момиченцето, с което се запознало в 
сряда, изобщо не излизало от главата 
й. Едно мъниче. някъде на около по-
ловин година, почти неподвижно, със 
сива пелена на очите...

Елена имала двама големи сина. 
спокоен и разумен живот, работа, 
мъж, дом. А така искала дъщеря – 
весела, палава, усмихната... Но нима 
това момиченце може да стане така-
ва? А вместо здрав разум в главата й се 
загнездила една мисъл: това момиче 
е моята дъщеря. И й е нужна помощ. 
Спешно.

- Вие чувате ли ме, разбирате ли, 
че тя е сляпа и глуха??

- Да, всичко със слуха ми е наред! - 
Елена усетила, че излиза извън кожата 
си. - Решението не е леко и изобщо не 
искам да се доказвам на някого, стра-
хувам се. че няма да ми стигнат аргу-
ментите - чух всичко, разбрах всичко. 
Подписах съгласие, че това момиче е 
моята дъщеря.

- Изчакайте един месец да офор-
мим инвалидността...

Тук Елена внезапно избухнала:
- Затова ли не сте изследвали де-

тето шест месеца изобщо! Ето защо не 
са направени никакви анализи! Чака-
ли сте просто официално да бъде при-
зната за инвалид, за да получи домът 
за нея повече пари?! Правилно ли Ви 
разбрах?!?

Управителят мълчаливо се обърнал 
на пети и излязъл, тряскайки вратата.  
Елена въздъхнала. Нейното мъниче не 
е инвалид. Всичко може да се разреши. 
Всичко ще бъде наред, задължително 
ще бъде. Те ще се справят заедно.

Трудно време последвало. Лекари, 
изследвания, лекари, смяна на прото-
коли на лечение. За да се оперират 
очите – а то трябвало да се направи 
– първо трябвало да бъде напълно 
здрава.

Мъжът й не издържал на напреже-
нието и си тръгнал... Но пък въпреки 
всички прогнози „лежащото” момиче 
за няколко месеца вкъщи се изправи-
ло, пропълзяло. изправило се и започ-
нало да прави първите си крачки.

А веднъж, когато куриерът доне-
съл за нея нови дрешки, тя потрепери-
ла от звука на домофона и заплакала... 
Потреперила от звука!! Тя чува!!!

Елена седяла в болничната стая, 
галела косата на своето смело моми-
че – тя току-що се била събудила след 
операцията, лицето й било закрито с 
бинтове.  Хирургът седнал на стола до 
нея и много тихо и сериозно казал:

- Прогнозите все още не са ясни. 
Много време е пропуснато, вроде-
ната катаракта трябва да се поправи 
възможно най-рано, разбирате... Въз-
можна е атрофия на зрителния нерв. 
Не можем да ви дадем гаранция... 

И внимателно започнал да сваля 
превръзките – бинт след бинт... Елена 
усетила как с всеки слой бинт трево-
гата й нараствала. Какво да очаква? 
Какво ще излезе накрая от цялата тази 
борба? Какво се крие там, под пре-
връзката?

Последният слой бинт останал в 
ръцете на доктора. Въздухът се тресял 
от напрежение Момиченцето мигна-
ло няколко пъти, примижало заради 
ярката светлина, но не заплакала.

Бавно се обърнала наляво и на-
дясно, погледнала лицето на лекаря и 
се обърнала към Елена. Едногодишно-
то бебе. което преди минути излязло 
от упойката, погледнала жената право 
в очите и се усмихнало.

Тя за пръв път в живота си вижда-
ла. Тя най-накрая видяла МАМА.

П. С. - тази история не е измисле-
на. Познавам Елена и дъщеря й Анге-
лина...

Публикация в интернет 
без автор

Осинових глухо и сляпо момиче, 
а получих дъщеря-мечта


