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В ПЛОВДИВ

Първи успехи в реализирането на проекта „Sign Links”

Глухи ролеви модели
вече под прожекторите
* На 5 февруари в клуба на
районната организация на глухите в гр. Пловдив се състоя
събитие организирано от СГБ,
която е част от програмата
на международен проект „Sign
Links”.
* Проектът се реализира в
партньорско сътрудничество
между Съюза на глухите в България, Федерацията на глухите в Гърция и Асоциацията на
глухите в Малта.
* Основната цел на самият
проект е създаването и укрепването на връзката между света на чуващите и глухите хора.
* Проектът „Глухите като
ролеви модели за света на чу-

ващите: Връзки на същата
верига”, носещ съкращението
„Sign Links“, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
* В работата участваха
председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ – С ГРИЖА ЗА ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕТО НА ГЛУХИ ДЕЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ

Заедно ние можем!
* На 3 февруари т. г. в конферентната зала на СГБ се
състоя открит семинар за
деца с увреден слух и техните
родители във връзка с прилагането на иновативни продукти
за обучение.
* Гост-лектор на семинара
беше д-р Славина Лозанова,
слухово-речев терапевт, консултант по кохлеарна имплантация във ВМА, преподавател
в НБУ и жестов преводач.
* В работата на семинара
участва и председателят на
Съюза на глухите в България
Николай Нинов.
В поредицата от срещи и
семинари, които Съюзът на
глухите в България организира
с голям успех за своите членове
през последните месеци, ще остане запомнен и откритият
семинар, проведен на живо на 3
февруари тази година в сградата на СГБ.
Той е част от работата на института „Науки за глухите хора

(#DeafStudiesInstitute) по проект,
финансиран от фондация „Америка за България” по програма
„Онлайн учене при учениците
със слухови нарушения“.
Проектът има изключително
перспективно значение, защото е в подкрепа на програмата
„Следващите 10” , включваща
възможностите за реализацията
на значими идеи за онлайн обучението на глухи деца през следващите десет години.
Специален гост-лектор на семинара беше д-р Славина Лозанова, слухово-речев терапевт,
консултант по кохлеарна имплантация във ВМА, преподавател в НБУ и жестов преводач.
На стр. 2

и Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ.
Опитът да си глух ролеви
модел е слабо изследван в литературата. Настоящата статия
изследва наличната литература
за ролеви модели за подпомагане на семейства на глухи деца и

чуващи специалисти практици.
Повечето глухи (около 95%) по
целия свят имат чуващи родители и не влизат в контакт с глухи
възрастни и жестов език преди
да навършат възрастта, в която
започва официалното начално
образование. По-голямата част

от чуващите родители не влизат
в контакт с глухотата дори след
като детето им е диагностицирано като глухо. Може да звучи
като парадокс, но в световен мащаб е така.
Продължава на стр. 2

112 – телефонният номер за спешни
повиквания, който спасява човешки животи

* За 13 пореден път в Европа
на 11 февруари беше отбелязан европейският ден на единния европейски номер за спешни повиквания 112.
* Той е обявен със съвместна тристранна декларация на
европейската комисия, европейския парламент и съвета
на Европа през 2009 година и се
чества официално в страните-членки на общността.
* Денят на европейския номер 112 е особено специален за
общността на глухите хора
в България. В последните години новото ръководство на
Съюза на глухите в България
положи изключителни усилия,
които бяха не само подкрепени, но и оценени като приоритет в работата на системата 112.
Ние вече можем да се ползваме от много предимства и възможности, които всяка година се
разработват и прилагат в националната система 112.

Както например и от последния проект, реализиран от дирекция „Национална система
112” при МВР, който особено
касае глухите хора - разширена мобилна локализация (Advanced Mobile Localiza�on- AML)
в национална система 112 на
територията на Република България. За този проект ще прочетете специално по- долу.
* От Съюза на глухите в
България по време на конферентната връзка гости на
празника бяха Николай Нинов,
председател на СГБ и Росица
Караджова, председател на
младежката организация към
СГБ. Жестовият превод през
цялото време се осъществяваше от Силвана Павлова.
Продължава на стр. 3
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Глухи ролеви модели
вече под прожекторите
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Но наистина е от решаващо
значение семействата да разполагат с ресурси, които да им позволяват да помогнат на детето си да
развие езика и да има пълно взаимодействие със семейството си.
Тъй като много семейства, водени
от чуващи грижещи се за тях гледачи, може би никога не са срещали
глух възрастен, глухите ролеви модели могат да играят жизненоважна роля в развитието на знанията,
уменията и възприятията на глухите деца. Ще е също така необходима допълнителна работа, за да
се разберат дългосрочните ползи
и по-нататъшното развитие, което
глухите ролеви модели могат да
пожелаят да започнат.
Събитието беше официално открито от Николай Нинов,
председател на СГБ. След това,
присъстващите в залата за събрания на РО-Пловдив с голям
интерес следяха поднесените
презентации, подготвени от самите глухи ролеви модели.
Тилка Кайрякова, за съжаление
- предвид пандемичната обстановка не успя да дойде тук, но
вместо нея презентациите бяха
водени от Кристина Григорова,
която също е глух ролеви модел.
1. „Представяне на проекта
Sign Links”, и 2. „Жестови връзки
в комуникацията.
А Катрин Хаджицинова водеше презентации по темите:

1. „Какво е език? Комуникация,
език и подходи” и, 2. „Глухи ролеви модели – определение и
примери”.
Преводът на жестов език за
глухите хора и чуващите в залата се извършваше от Милена
Гъркова и Деян Славов. Също
така между двете водещи пре-

зентации, гостите се радваха и
на коктейл пауза, като се отдадоха на нови запознанства, сладки
приказки и почерпки.
Най-вълнуващата част от
събитието беше темата „Глухи
ролеви модели – определение
и примери”, когато се съобщаваше интересна информация за

постиженията на редица глухи
ролеви модели в България. Част
от тях присъстваха в залата. Те
бяха поканени да споделят опит
от първо лице. И имаха възможността да застанат под прожекторите и да споделят пред аудиторията за своите предизвикателствата, които са срещали

и продължават да срещат като
глухи хора, за преодоляването
на препятствията.
Но и друго - да говорят за
усилията и вярата в собствените
им възможности, възнаградени
с успехи в избраното поприще
на живота!
Катрин Хаджицинова

СЪЮЗЪТ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ – С ГРИЖА ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО НА ГЛУХИ ДЕЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ
От стр. 1
Славина Лозанова е участвала в многобройни международни проекти по разработване на
билингвистични материали за
обучение на ученици със слухови
нарушения, методически ръководства, онлайн речници по български жестов език и др.
Събитието предизвика голям
интерес. На него бяха поканени
тези, за които всъщност е предназначена работата по изработка
на качествени иновативни продукти за обучение на нечуващи ученици, а именно представителите
на глухата общност.
Присъстваха и цели семейства - родители с децата си - с и
без увреден слух. А тук те се запознаха със смисъла и целите на
проекта, както и с учебните видеа, речник и упражнения.
По време на заниманията с
деца от две възрастови групи
бяха демонстрирани на малките
ни приятели две учебни видеа и
упражненията към тях. Децата се
справиха успешно с тестовете и
задачите, дори нарисуваха слънчогледите, които следят движението на слънцето в небето.
Екипът наблюдава внимателно процеса на работа с дидактичните материали и обсъди с
партньорите след занятията методическите аспекти на прилагането им при ученици с различни
видове слухово увреждане и езикова компетентност, както и въз-

Заедно ние
можем!

можностите за усъвършенстването им за нови разработки в
бъдеще, за най-подходящото и
ефективно учебно съдържание,
адаптирано към нуждите на техните индивидуални потребности. А д-р Славина Лозанова благодари на всички за интересната
и полезна дискусия. Специални
благодарности изказа на Росица
Караджова и Силвана Павлова,
които помогнаха за организира-

нето и провеждането на семинара.
Усилията на екипа от специалисти от институт „Науки за глухите хора” #DeafStudiesInstitute
са насочени изцяло към нуждите
на нечуващата общност в България. Почти на финала на техния
проект „Онлайн учене при учениците със слухови нарушения”,
финансиран от фондация „Америка за България” по програма

„Следващите 10 – в подкрепа на
значими идеи през следващите
десет години”, с голямо удовлетворение вече могат да представят как изглеждат готовите
продукти, които с много любов,
желание и усилен труд са изработени за децата с увреден слух,
техните учители, рехабилитатори, родители и всички, които са
свързани с процеса на тяхното
обучение и рехабилитация.

Учебните видеа, в които
с думи, картинки, жестове и
звук разказваме на най-малките ни приятели какво правят
различните животни, в идните седмици ще предоставим
с линкове за достъп до всички
продукти - видеа, речници и
интерактивни форми - в платформата на института.
Росица Караджова
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реагиране, имащи отношение за
защита на живота и здравето на
населението в столицата.
Поздравления поднесоха и
много други служби като държавната агенция за безопасност
по пътищата, агенция „Миграция” и още...

Но нека първо да проследим
отбелязването на празника, който и тази година се състоя чрез
видео конферентна връзка, заради пандемията.
Участниците бяха много, а
празничната среща продължи
повече от час. На монитора през
цялото време се виждаха усмихнати и доброжелателни хора, някои с достойни звания и пагони,
излъчващи съпричастност към
това най-велико дело - спасяването на човешкия живот.

За празника на Националната система- 112 приветствията
бяха много.

В уводното представяне
Красимир Цеков, директор на
дирекция „Национална система 112”, разбира се, на първо
място поздрави служителите,
които са имали най-голям принос в това най-благородно дело.
Но не пропусна да отбележи и
заслугите им към делото на Съюза на глухите в България – една
грижа, която и тази година те са
осъществявали с разбиране и
съпричастие.
„Последните години поднесоха много предизвикателства
пред Националната система
112 - каза той. - Преодолявахме
много трудности, но с гордост
можем да споменем и постигнатите успехи за актуализация и
разширяване на възможностите
на съществуващата система. Не
мога да не спомена и първенството ни в Европа за преминаване в новите версии на системата
„E-coll за достъп на хората със
слухови и говорни увреждания
до телефон 112.” От началото на
тази година започнахме внедряване на услугата „Разширяване
на обема на локализация” на телефоните с операционни системи на Гугъл и Андроид. Тя вече е
факт за най-точно локализиране
на гражданите, когато се свързват с телефон 112. От няколко години работим и за внедряването
„Ново поколение 112 - NG 112” за приемането, предаването, дислокализирането и реакцията на
мобилните екипи на службите за
оказване на спешна медицинска
помощ на съвсем друга основа.
Най-важното в този проект е, че
системата ще бъде изградена на
единна платформа. А информацията ще може да се приема не
само от автоматичните системи
за аварии и ранно предупреждение, но и от интелигентните
системи за видео наблюдение,
социалните мрежи, като информацията от GPS системите, ще
може да се споделя не само от
диспечерите, но и от мобилните единици за реагиране – това
са автомобилите на полиция,
пожарна безопасност и спешна
медицинска помощ. Това е мащабен проект, за който ние сме
готови да работим и осъществим.”

Първа поздрави служителите
заместник-министърът на вътрешните работи Таня Райчева:
- Уважаеми дами и господа,
уважаеми колеги, от името на
министъра на вътрешните работи г-н Бойко Рашков и от името на
ръководството на министерството ви поздравявам с празника на
служителите на Национална система 112. Вече 13 години националната система у нас се усъвършенства и надгражда, отчитайки
тенденциите за развитие на технологиите и промените в комуникационните навици.
На всички желая енергия и
успех за високо хуманната кауза
на която сте се посветили! Бъдете все така надежден посредник
между търсещите помощ и спасителните служби. Отстоявайте
високите европейски стандарти
за европейска услуга, която гарантира здравето, живота и сигурността на гражданите!

Прекрасни думи каза и главен
комисар Николай Николов, директор на главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението”:
- Скъпи колеги, благодаря за
възможността да съм част от вас
и да участвам за пореден път в
отбелязването на деня на единния европейски номер 112. Ясно
си спомням времето, когато се
взе решението за реализиране
на тази система. Зная предизвикателствата, пред които бяхте
изправени и трудностите, които
преодоляхте. Днес, обаче, ще има
и нови предизвикателства, свързани с реализирането на новата
концепция за развитие на националната система112. Аз зная и
вярвам, че с вашия ентусиазъм и
възможностите, които придоби-

хте, това ще стане възможно. Благодаря ви за денонощната работа
в полза на хората!

Приветствие поднесе и старши комисар Борислав Муеров,
зам. директор на главна дирекция „Национална полиция”:
- Радвам се да ви поздравя с
нашия празник, свързан с европейския ден на спешния телефон
112.
Избрали сте една изключително отговорна и трудна професия. И всички вие с работата си
успяхте да се утвърди телефон
112 като незаменима част от нашия живот. Ние имаме добра
координация и ще продължим
да работим заедно с вас. Желая
здраве!

А от името на Български червен кръст приветствие изказа
д-р София Стоименова, главен
секретар, направление „Превенция на кризисни ситуации и спасителна дейност”:
- Изключително ми е приятно в този ден да прочета приветствието от името на ръководството на Българския червен кръст. В
този ден ние ви поднасяме своята човешка благодарност на вас,
хората, които изпълнявате професионалния си дълг да помагат
на хората, изпаднали в беда. Ние
с вас сме дългогодишни партньори и сме свързани с дълбоко
приятелство. И с обща кауза да
помагаме на хората в беда. Убедени сме че доброто ни сътрудничество ще продължи и ще се
развива в бъдеще.
От името на столична община
приветствие поднесе Красимир
Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция” в столична община, който
изказа благодарност за денонощната координация и взаимодействие със службите за спешно

А на вниманието на всички
беше показано изказването на
председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов,
който отбеляза:
„Съюзът на глухите в България
има и ще има винаги специално
отношение към този ден! Защото, благодарение на съвместните
ни усилия и на Вашата съпричаст-

ност, ние глухите хора, вече сме
разбирани и спешно включвани
в телефон 112 за съдействие в
най-трудните моменти от човешкия живот!
11 февруари е отбелязан
официално и в страните от Европейския съюз. Искрено се надявам успехите на дирекцията
за спешни повиквания 112, да
бъдат отчетени и в докладите на
европейските страни във връзка с успешното внедряване на
проекта за разширена мобилна
локализация (Advanced Mobile
Localization - AML) в национална
система 112 на територията на
Република България.
Уникална е българската
способност да сме винаги след
първите!”
Празникът приключи, когато
мониторите угаснаха един по
един.
Но стореното от хората на
„112” е наистина значимо! И тепърва ще дава своите плодове и
резултати!

И ето сега, уважаеми читатели, вече можем да
ви представим и

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНИЯТ
ПРОЕКТ ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА
СИСТЕМА 112”, КОЙТО Е В БЕЗЦЕННА ПОМОЩ И НА ВСИЧКИ
НАС, ГЛУХИТЕ ХОРА
Става
дума
за
внедряване на разширена мобилна локализация (advanced mobile
localization - aml) в национална система 112
на територията на република България.
AML е безплатна
услуга, достъпна за
смартфони, която автоматично изпраща точното местоположение до службите за спешно реагиране всеки
път, когато гражданин се свърже със 112. AML локализацията се
извлича с помощта на сигнали за местоположение от клетъчни
кули, GPS, wi fi и сензори на телефона.
Проектът допълва и подобрява използваната до днес локализация в 112, базирана на клетките на мобилните оператори.
Досега беше по-трудно, а и практиката го е показала, че в паниката си човек забравя дори домашния си адрес, да не говорим
за глухите хора, на които им трябва повече време, за да се идентифицират. Но и друг недостатък имаше досега използваната локализация - в населените места тя достигаше до 500 метра, а
извън населените до 30 километра.
Внедрената сега в България от Google за устройства с
Android - Android Emergency Location Service (ELS) се поддържа в
99% от устройствата с Android, ако устройството работи с Android
OS 4.4, за по-нова версия и има инсталирани услуги в Google Play.
Основната полза от AML/ELS е подобрената точност на локализацията до 4000 пъти. А точността на информацията за местоположението обикновено варира от 5 до 50 метра!
В партньорство с Google, България е първата страна, внедрила версия 2 на ELS, която включва допълнителни данни като надморска височина и език на устройството. България може да се
похвали, че е внедрила услугата много ефективно с помощта на
мобилните оператори, тоест за повече от 78% от разговорите точната локация пристига в рамките на 10-15 секунди от разговора.
AML/ELS не е приложение! Услугата е вградена в смартфона и ще работи автоматично за телефоните, които са с активиран AML/ELS, и не изисква каквото и да е действие от страна на
гражданите.
AML/ELS се активира автоматично, когато се осъществява
спешна комуникация с телефон 112. По време на комуникацията между гражданин и оператор 112, смартфонът автоматично
активира услугата си за местоположение и след като се определи точната позиция (най-вече въз основа на GNSS или Wifi), тази
информация се изпраща директно до 112 чрез SMS (или SMS с
данни за Android).
В момента ДНС 112 надгражда услугата, като провежда финални тестове с Apple, преди да пусне услугата и за телефони с
операционна система iOS.
Материалите подготви эЙорданка Димитрова
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В ДЕТСКАТА ШКОЛА ПО РЕХАБИЛИТАЦИЯ В ПЛЕВЕН

В

Честит рожден ден, Никол!

А там с радост я посрещнаха
децата – всички, които посещават и се обучават в кабинета за
рехабилитация на слуха и говора при РО на глухите в Плевен.
Малчуганите се бяха приготвили
отрано за срещата, но най-развълнуван беше Валентин. Клубът
беше празнично украсен с балони, а на масата бяха подредени
сладкиши, бонбони и, разбира
се, голяма торта.
Тази вълшебна атмосфера
стана реалност благодарение на
г-жа Валя Василева, която вече
втора година работи в кабинета като рехабилитатор. С много
умение на педагог и с много любов тя учи децата ни и ги приобщава да са заедно, да са весели
и добри. А децата - май вече не
могат без нея.
В началото, в първите дни когато малчуганите бяха непознати
едно за друго, имаше много притеснения, а и сълзи дори. Сега
всичко това е забравено. Децата
чакат с нетърпение да дойдат в
клуба.
Възрастовата граница вече
също не е пречка за приятелство.
Дори напротив – големите покровителстват малките, а малки-

те се учат от тях. И всички вече
пристигат с нетърпение и усмивка. С радост влизат да работят в
учебната стая и се търсят, за да
общуват.
Според възрастта на детето,
с всяко се работи поотделно. Но
и групово: тук децата се научават правилно да изговарят всяка
дума, учат цветове, форми и големини, говорят за семейството, за сезоните, за животните, за
празниците и още много, много
занимания.
Като например танците, които и на този рожден ден бяха
изключителни. Или пък актьорските изяви на децата, които

един хладен зимен ден
една щастлива четиригодишна рожденичка пристигна в клуба на РО на глухите
в Плевен, облечена празнично
като „Ледена принцеса”. Това
беше малката Никол.

удивиха всички ни по коледните
празници.
Какво пък, може и на фестивал да ги видим някога. Нашите

малки таланти от Плевен, възпитаници на Валя Василева от школата за рехабилитация на слуха и
говора при РО -Плевен.

Които очакват учението до
следващия ни празник!
Димитрина Каракирова,
координатор на РО
на глухите в Плевен

В „ТИХ ТРУД – ПЛЕВЕН” ЕООД

Всеки празник е повод да се съберат добри приятели
В нашето предприятие трудът ни е
направил като едно семейство. Всеки ден
сме заедно – от сутрин до вечер, всеки на
своето работно място, но един до друг и
винаги един с друг.
В „Тих труд” – Плевен нямахме време
за пандемия. Работехме и в локдаун и без
локдаун – всеки ден досега. И давахме каквото можем, дори и маски шиехме по някое време. Само, за да сме полезни! При
спазване на всички условия, разбира се.
Затова и празниците си винаги
отбелязваме заедно – тук, в предприятието.
Няма по-весело и по-приятно време когато, седнали заедно на приготвена от нас
празнична трапеза, си отпускаме душата

със смях и веселие. Тогава хапваме домашно приготвени специалитети от всяка от нас
– питки, туршия, сладкиши, разядки, коя от
коя по-вкусни. И си спомняме за предишни
случки.
Така беше и сега по повод Бабинден.
Жените бяха приготвили свои вкусни ястия,
с които искаха да изненадат другите. И успяха, защото накрая всички си разменяхме
рецептите.
Приятно е да бъдем заедно. В делник,
но още повече и на празник. Затова и очакваме с нетърпение следващия повод, за да
се съберем отново.
Димитрина Каракирова, управител
на „Тих труд – Плевен” ЕООД

ТО - РАКИТОВО

ОТНОВО ОТБЕЛЯЗАХМЕ БАБИНДЕН
На 21 януари т. г. в нашето „Чепинско корито”, където
е и общината ни – Ракитово, по стар български обичай се
чества Бабинден.
Традиционно младата майка, която има малко дете до 3-годишна възраст, в този ден се посещава от акушерката, или възрастната жена, помогнала й при раждането. Тя може да е нейна майка, или свекърва. На малкото дете или бебето, се носи
менче с вода, в което има китка от здравец и цветенце. Булката
с бебето подава на акушерката, или на възрастната жена сапун
и им налива водата от менчето, за да се измият за здраве, като
след това им подава хавлиена кърпа за да се избършат.
Младата жена носи също така и питка, баница, сладки, бонбони и ги оставя на трапезата. А от своя страна бабата дава на
малкото детенце паричка и кани майката с останалите други
млади майки на трапезата. Така с почерпка, песни и веселие се
празнува този ден.
И ние, от ТО на глухите в Ракитово, участвахме в отбелязването на този ден в ЦРСИХУ – пресъздадохме старата традиция,
като бабата беше в красива народна носия от нашия край. Почерпихме се с питка и други вкусотии, разказахме си множество
смешки свързани с празника, пяхме песни и се веселихме, напук
на пандемията. Разбира се, че спазихме всички указания, свързани с ограничителните мерки.
Така този ден остана отново паметен и за нас, и за участниците в традицията.
Величка Стоева,
организационен секретар на ТО на глухите в Ракитово
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Е

дин юбилей винаги е повод
за равносметка. А за Владимир Владимиров, председател на районната организация на глухите в Русе и член на
Управителния съвет на Съюза
на глухите в България, тази равносметка е неговата всеотдайна
работа за доброто на хората с
увреден слух и за делото на СГБ.
От 1990 година досега в продължение на 32 години, той е
председател на РО на глухите в
Русе и е трудно е да си представим живота на нашата организация без нашия председател
Владо! Защото е заслужил уважението на всички със своята
всеотдайност, доброта и изключително уважение и грижа към
всички глухи в нашата организация..
Написаните дотук думи, а
и всички думи, няма да са достатъчни, за да изкажем нашата
благодарност към юбиляра. Затова всички ние го поздравяваме от цялото си сърце и му пожелаваме да бъде жив и здрав!
Защото 60 години е възраст, коя-

ТИШИНА
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В РО- РУСЕ

Прекрасен юбилей!

то обещава още много работа
за доброто на хората с увреден
слух.

На скромно тържество в клуба на РО той беше поздравен
от цялото ръководство на ор-

ганизацията ни. Поздравления
получи и от РО-Стара Загора, от
ТО-Разград, и от председателя

на СГБ Николай Нинов, в което
е и най-важното пожелание
за него:
„60-годишнината на всеки
човек е знак за мъдрост и полезно преминавани житейски
пътеки. Вашата 60-годишнина обаче, носи и особен смисъл за работата ни в Съюза на
глухите в България. Като дългогодишен член на ръководството на СГБ и като един от
най-активните председатели
на РО в Русе, Вие имате уважението на цялата ни глуха общност. Изказвам най-сърдечни
поздрави за Вашата 60-годишнина от името на Управителния съвет на СГБ, от ръководството на ЦУ на СГБ, както
и лично от мое име! Желаем
Ви много бодрост, желаем Ви
сили, смелост и дръзновение
да отстоявате и занапред Вашите цели и мечти”.
Честит юбилей, Владимир
Владимиров!
Стефка Тончева,
координатор на РО
на глухите в Русе

В САНДАНСКИ

Под това заглавие в страницата на община Сандански
във фейсбук е публикувана една
хубава вест, която ни направи
за пореден път горди, че ни
има, че правим добро на хората с увреден слух.
„С признание към добротворците за 2021 г., община Сандански връчи призове
„Подари надежда” – инициативата е възобновена и вечерта
на 26 януари т. г. обедини и
събра хората, които през изминалата 2021 г. са дарили
надежда на нуждаещи се в моменти на тежки изпитания.
Хората, които със сърце и
душа, отделяйки от своето свободно време и средства помагат.
Хора, с които Сандански трябва
да се гордее. Инициативата „Подари надежда” е възможност да
се напомни на обществеността за
доброто и толерантността, надеждата и съпричастността, израз на
нашето отношение, загриженост
и човечност; на желание за промяна; на сила и най-вече смелост.
С уважение и признание към
доброто дело бяха наградени
носителите на доброто от кмета
на община Сандански – Атанас
Стоянов.
Той връчи приза „Подари надежда” на младши сержант Атанас Секулов за неговата бърза
реакция и решителност, спасили
човешки живот. призът. Скромен,
достоен, възпитан и трудолюбив!
Патриот и родолюбец по душа.
Така, носителят на надеждата бе
описан в номинацията, която бе
изпратена за него. Адмирации
за нашия съгражданин! За посланието на доброто, което носи,
и което се връща!Признание за
своята добрина, протегната ръка,
помощ и подкрепа получи и Десислава Асенова, която дарява
надежда на хора, изправени пред
тежки изпитания. Последното
семейство, на което Десислава
помогна е това в Кавракирово,
чийто дом изгоря в пожар. За доброто му дело и посланието, което носи, приз „Подари надежда”
получи Антонио Коларов, който

Доброто ни среща отново!

се включи в инициативата „Изпрати българска книга в Македония”, като дари не малка част от
свои лични книги за сънародниците ни там. Доброволците в помощ на пожарникарите Йордан
Василев, Антонио Василев, Стоян
Съботанов, Костадин Лулов, Атанас Съботанов, Кирил Бубов, Огнян Фъфлев, Николай Божиков,
Станислав Енчев, Йордан Далев и
Иван Атанасов, които се включиха
в потушаването на пожара в района на с. Голешево през лятото
на 2021 г., заслужено също бяха
отличени. Добротворното и благородно дело на Здравка Пашова,
Никол Хаджиева, Катя Балканска,
Елена Гурова и Снежана Стоянова,
които в навечерието на най-светлите коледни празници организираха кампания за раздаване на
хранителни продукти на хора в
нужда получи своето заслужено
признание. С благодарност и признание, заслужен приз за „Подари надежда”, бе връчен за втора

поредна година и на семейство
Мира и Евгени Георгиеви, които
не спират да правят добро всеки
ден. Делото на кукерската група
„Харапини”, също заслужено бе
почетено с приза „Подари навежда” - каузата им през изминалата
година беше да помогнат на младия писател Иво Христов.
И не на последно място –
за доброто дело и отдаденост,
приз „Подари надежда” бе връчен и на Людмила Караиванова,
която от години е посланик на
хората с увреден слух в община Сандански, като секретар на
териториалната организация на
глухите в града. Активна общественичка и бивша учителка, тя не
спира да се раздава докрай!
Благодарим на всички, които
имахме честта да срещнем днес.
Вие сте надеждата, че доброто е
навсякъде около нас и то не бива
да остава незабелязано!”
От община Сандански и организацията „Подари надежда”

Ръководството на районната организация на глухите в Дупница, към която е териториалната организация на глухите в Сандански, е съпричастно с приза, връчен на Людмила Караиванова
и я поздравява най-сърдечно за престижната награда!
От РО на глухите
в Дупница
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Дискриминирането на глухите шофьори при
упражняването на професията като такива

Както вече писахме, на срещата в Министерството на здравеопазването, на която се реши
да бъде създадена работна група
за хората с увреждания, председателят на СГБ Николай Нинов
представи казуса с професионалните глухи шофьори и настоя
в най-скоро време той да бъде
решен.
В тази връзка наскоро в медиите беше публикувано съобщение, че Комисията за защита
от дискриминация (КЗД) се е самосезирала след представения
от гл. ас. д-р Орлин Колев, преподавател в Юридически факултет
и член на КЗД, доклад, с искане
за образуване на производство
за установяване на непряка

дискриминация по отношение
на хората с физически дефицити, произтичаща от Наредбата
за изискванията за физическа
годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за устано-

вяване на физическата годност
за водачите от различните категории, издадена от министъра на
здравеопазването.
Според вносителя на доклада
разпоредбата създава условия
за непряка дискриминация и
поставя хората с увреждания в

положение на особено неблагоприятно третиране, ограничавайки възможността им да упражняват стопанска дейност, за
която са правоспособни, защото
разпоредбата ги ограничава в
интеграцията им на пазара на
труда и възможността им да дадат своя принос в икономиката, а
оттук ограничава и възможността
им да участват пълноценно в социално-икономическия живот.
Именно в тази връзка в отговора си до председателя на СГБ Николай Нинов, Христина Велинова,
заместник министър на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, допълва: „Съзнавайки,
че разрешаването на поставе-

ните въпроси е от съществено
значение не само за лицата с увреден слух, но и за транспортния бранш, предвид осезаемата
липса на професионални водачи,
оставаме на разположение за
обсъждане на предложените
от Вас нормативни промени,
в случай, че бъдат инициирани
разговори с министъра на здравеопазването, предвид неговата компетентност за реализирането им в Наредба № 3.”
В следващия брой ще публикуваме продължението по
темата за професионалните
шофьори.
Публикацията подготви
Петра Ганчева

Относно правото на глухите МЗ: ще има работна група за
хора да са водачи на мотори решаване проблемите на

хората с увреждания

Предвид многократно поставяният
пред Николай Нинов, председател на
Съюза на глухите в България, проблем,
свързан със забраната за правоспособност за управление на моторни превозни средства със силово задвижване от
лица с нарушен слух, от негово име бяха
изпратени писма до министрите на
здравеопазването и транспорта, в които, съгласно директива 2006/126/ЕО на
ЕС, а също и становището на Световната федерация на глухите.
В получения писмен отговор от Христина Велинова, заместник министър на
министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
се посочва, че разпоредбите, посочени в
закона и приложенията към него „не се
прилагат, поради обстоятелството, че са
приети нови правни норми, а именно Наредба № 3, които уреждат по различен
начин същите обществени отношения.
Т. е. „Забрана за получаване на свидетелство за управление на моторни превозни
средства по отношение на лица със слухови увреждания е предвидена само за
кандидатите за придобиване на правоспособност от категориите С1, С, С1Е, СЕ,
D1, D, D1E, DE, Ттм и Ттб, съгласно т. 9, буква „г” от приложение 1 към чл. 4, ал. 2 от
Наредба № 3. В останалите предвидени в
т. 9 случаи на увреждане на слуха, получаването на свидетелство за управление на
моторни превозни средства е разрешено
или се разрешава индивидуално по лекарска преценка.” С други думи, глухите,
желаещи да управляват мотори, могат
да станат мотористи, като преценката за
тяхната правоспособност е индивидуална и зависи от медицинската преценка.
Публикацията подготви Петра Ганчева, въз основа на предоставената от
председателя Николай Нинов информация с приложени копия на писма, наредби и приложения по проблема

Към Министерството на здравеопазването (МЗ) ще бъде създадена работна група за предприемане на конкретни
действия по разрешаване на проблемите
на хората с увреждания. Решението беше
взето на среща между министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, заместник министрите доц. д-р Любомир
Бакаливанов и д-р Петър Грибнев, и членове на национално представителните
организации на и за хората с увреждания.
В работната група ще бъдат включени
експерти от министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията, НЗОК,
ТЕЛК, НЕЛК и представители на национално представителните организации на и за
хората с увреждания, сред които беше и
Николай Нинов, председател на Съюза на
глухите в България.
По време на срещата бяха обсъдени
промените в Закона за хората с увреждания, които влизат в сила от тази година.
Те предвиждат дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията
и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към НЗОК.
В тази връзка председателят на СГБ Николай Нинов направи официално предложение, свързано с професионалните
глухи шофьори и допълни, че е изпратил
писмо до МЗ по проблема (приложено е
факсимиле на писмото, бел. авт.).
„Нека използваме международния
опит при решаването на проблемите. Темата с трудовата експертиза е проблем номер едно за нас, във връзка с концепцията
за закриване на сега действащата система
за освидетелстване и преосвидетелстване

и преминаването към международната
система на ICF. Според нас новата система трябва пилотно да стартира в няколко
области, да се прецени как работи и едва
тогава да се прилага на национално ниво”,
посочи Веска Събева, заместник председател на Националния съвет за хората с
увреждания към Министерския съвет.
МЗ е отворено към всички предложения, които ще помогнат за по-доброто бъдеще на хората с увреждания, посочи министърът на здравеопазването. „По тази
причина чрез сформирането на работната
група ще чуем повече мнения, а тези от
тях, около които се обединим, че са градивни, следва да изведем до работещи
решения. Целта е и в тази област да станем една по-европейска държава, грижеща се за своите граждани с увреждания”,
каза накрая проф. Асена Сербезова.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
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Омбудсманът Диана Ковачева –
в защита на хората с увреждания

Неотдавна омбудсманът Диана Ковачева представи няколко групи казуси,
свързани с хората с увреждания пред депутатите от бюджетната комисия, като посочи, че те настояват за актуализация на
данъчните облекчения. Тя допълни, че: „В
Закона за хората с увреждания е пропуснато изричното упоменаване на военноинвалидите. Несправедливост има и при
хората, които имат право на пенсия за
инвалидност, но поради смърт на родител – получават наследствена. В Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица има специални текстове, които уреждат намаляването на данъчната основа на
хората с инвалидност.” Председателят на
комисията Любомир Каримански пое ангажимент представените от омбудсмана
казуси да бъдат обсъдени между двете
четения на бюджет 2022 г.
Освен това Диана Ковачева е внесла в
Народното събрание законодателна промяна в Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, с
която да се регламентира разсрочено плащане на сметките за ток и парно за неправителствените организации - доставчици
на социални услуги.
Предложената от нея законодателна
промяна гласи: „по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца
след нейната отмяна, сроковете за заплащане на дължими суми във връзка със
снабдяването с електрическа енергия на
неправителствените организации, регистрирани по реда на глава трета от ЗЮЛНЦ,
които се явяват доставчици на социални
услуги по реда на чл. 29 ал. 3 т.3 от ЗСУ, се
удължават на 30 дни, след изтичането на
които, при поискване от страна на клиента, задълженията се разсрочват. По време
на извънредната епидемична обстановка
и два месеца след нейната отмяна се забранява спиране на електроснабдяването
на неправителствените организации –
доставчици на социални услуги.”

В мотивите си проф. Ковачева подчертава, че е получила множество жалби от
неправителствени организации, които работят с хора и деца от уязвимите групи, в
които я за сезират за невъзможността да
продължат да изпълняват задължението
си по предоставяне на качествени социални услуги.
„Причините за това са непосилните
цени за електроенергия, които им се налага да плащат като небитови клиенти наравно с търговците, за разлика от които,
обаче, не генерират печалби. Директива
2019/944 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите
правила за вътрешния пазар на електроенергия не допуска възможността тези
организации да заплащат ток като битови
клиенти”, пише общественият защитник.
И припомня, че вече е представила този
проблем на вниманието на народните
представители на извънредното заседание в Комисията по енергетика, което се
състоя на 1 февруари, а също така и, че
е изпратила становище и до вицепремиера, и министър на финансите, до социалния министър, и депутатите от ресор-

ната социалната комисия в парламента.
„Важно е да бъде подчертано, че социалните услуги не са услуги по смисъла на
Търговския закон (чл. 3 ал. 3 на Закона
за социалните услуги). Неправителствените организации са регистрирани по
реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществяват
дейност по предоставянето на социални
услуги чрез финансиране от държавния
бюджет по стандарт за делегирана от
държавата дейност. Финансирането от
държавния бюджет на социалните услуги е ограничено от фиксиран максимален
брой на потребителите, определен в националната карта на социалните услуги
(чл. 43, ал.2 ЗСУ), а доставчиците на социални услуги нямат право да получават
приходи от предоставянето на социални
услуги, които се финансират от държавния бюджет (чл. 43, ал.4 ЗСУ)”, мотивира
предложението си омбудсманът.
Диана Ковачева подчертава още, че
неправителствените организации, които
доставят социални услуги, се оплакват, че
предоставяните им по стандарт средства
са недостатъчни, за да покриват разходи-

те си за дейността и повишените цени за
електроенергия и предупреждават, че непосилните сметки ще блокират дейността
им и посочва, че компенсациите от 110 лв.
за мВтч не могат да покрият драстичното
увеличение на цените на тока на свободния пазар и, че се получават месеци след
срока, в който задължението следва да
бъде заплатено. А досега такива компенсации са получени само за месеците октомври и ноември 2021 г.
„В качеството си на обществен защитник бих искала още веднъж да подчертая,
че социалните услуги имат определящо
значение за упражняване на правата от
хората, намиращи се в кризисна ситуация,
и за воденето от тях на достоен, активен
и независим живот, поради което са необходими незабавни и ефективни мерки
за обезпечаване нормалното функциониране на дейностите на работещите НПО”,
категорична е Ковачева.
Публикацията подготви
Петра Ганчева по данни
от новинарски сайтове
Снимка пресцентър на омбудсмана
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Известните глухи хора
Поредицата „Известни глухи хора” на „AI-Media” е публикувана с цел да разбие погрешното схващане, че глухите хора поради
пълната или частична загуба на слуха не могат да бъдат пълноценни в света на изкуство, киното, театъра или пък да пеят,
свирят или да чуват музиката.
Авторите на поредицата „Известни глухи хора” твърдят, че в днешно време в киното и телевизията вече има много глухи или с увреден
слух талантливи артисти, които имат успешна кариера и са уважавани
от всички. В началото й са представени Марли Матлин и Найл ДиМарко (за които сме разказвали няколко пъти във вестник „Тишина”).
Линда Боув

Мили Боби Браун

Линда е глуха американска
актриса, която спечели славата
си като Линда Библиотекарката
в любимия детски сериал „Улица Сезам”. В ролята си Линда
запознава милиони деца с американския жестов език и така
спомогна за повишаване на осведомеността за културата на
глухите. Изпълнявайки тази роля
в продължение на повече от 30
години, Линда спечели титлата
на най-дълго играна роля в американската телевизия за човек с
увреждания. Глухите родители
на Боув не са изненадани, когато разбират, че тя е глуха. На три
години я записват в училището за
глухи „Св. Джоузеф” в Ню Йорк,
след което тя продължава да
учи библиотекознание и се интересува от театър. Докато играе
в Националния театър за глухи,
Бове се запознава с друг глух актьор, Ед Уотърстрийт, за когото се
омъжва. И двамата се занимават
активно с театрално изкуство за
глухи, като впоследствие Линда
стартира „Малкия театър на глухите” с колеги.

Звездата от хитовия сериал на Netflix „Странни неща”
(„Stranger Things”), Мили Боби
Браун от раждането си не чува с
дясното ухо. През ноември 2018
г. Браун е назначена за посланик
на добрата воля на УНИЦЕФ и е
най-младата, заемала тази длъжност; а през май 2020 г. е включена в списъка на „Time 100” за
най-влиятелните хора в света и е
най-младата в списъка.
Джейн Линч

Си Джей Джоунс

Удивително е, че актьорът,
комик, писател и режисьор Си
Джей Джоунс е едното от седемте чуващи деца на глухи родители. Джоунс губи слуха си на
седемгодишна възраст, когато се
разболява от гръбначен менингит. Си Джей Джоунс е най-известен с ролята си в хитовия филм
от 2017 г. „Зад волана”, където си
партнира с Ансел Елгорт. Извън
актьорството, Джоунс основава
Международния фестивал на
жестомимичния театър и е продуцирал няколко моноспектакъла, които са участвали в международния турнета, както и „Имало едно време жестове” („Once
Upon a Sign”), който представя
класически приказки за детска
телевизия. Тази година Джоунс
ще участва в продължението на
„Аватар” на Джеймс Камерън,
а през следващата, 2022 г., ще
играе себе си в документалния
филм на Александър Фрийман
„Несломим”.

(„Switched at Birth”). Първият му
успех в киното е с ролята на Сами
„The Sandlot 2”. Берди е двуезичен,
владее свободно както американски жестомимичен език (ASL), така
и английски. В шоуто на Нетфликс
„” героят на Берди общува с другите ASL. Берди казва, че другите
актьори след работно време са
се обучавали от специален треньор да общуват и разбират ASL.
„Толкова се гордея с колегите си!
Не е лесно и те вършат страхотна
работа в шоуто!” От ранна възраст
Берди е активен член на общността на глухите, печелейки титлата
Mr. Deaf Teen America през 2010 г.
Тази титла му позволява да пътува
из страната, разпространявайки
осведомеността за културата на
глухите.
Извън киното и активната си
дейност за глухите, Берди силно
се увлича по фокусничеството и
магията, като е участвал съвсем
млад в световния фестивал на
фокусниците в Санкт Петербург и
печели най-голямата награда за
млади магьосници.
Милисънт Симънс

Шон Берди

Американската
актриса
Джейн Линч е и певица, автор и
комик, известна с ролята си на
Сю Силвестър в телевизионния
сериал „Glee” („Ликуване”), и
също като Мили Боби Браун не
чува с дясното ухо. Тя казва, че
глухотата й е резултат от заболяване, придружено с много висока
температура, когато е била бебе.
Но Линч разбира, че не чува едва
на седем години, когато играе с
брат си.

СУДОКУ

Милисънт Симънс губи слуха
си след предозиране с лекарства
една на една годинка. Майка й,
след като усвоява американския
жестов език, научава и цялото
семейство на него. Симънс посещава училището за глухи „Жан
Масийо”, където се включва в

драматичен клуб. Страстта й да
играе на сцената става все по силна и едва 14-годишна, през 2017 г.
участва във филма „Удивителен”
(„Wonderstruck”).
Следващата
роля, която я прави изключително
популярна, е във филм на ужасите
– „Тихо място”, в който си партнира
с Емили Блънт и Джон Красински.
Даниел Дюрант

Даниел Дюрант стартира
своята кариера на актьор в престижния театър „Deaf West” в Лос
Анджелис. Продуцентът на сериала „Разменени при раждането“
вижда видеоклиповете на Дюрант
в YouTube и го включва в няколко
телевизионни предавания и в самия сериал, където играе ролята
на Матю. Роден от глухи родители,
Дюрант също е роден глух. Отначало живее при леля си, която усвоява американския жестомимичен
език, за да може да общува с него.
Първоначално Дюрант посещава местно общообразователно
училище, но после се прехвърля
в държавната академия за глухи
в Минесота, където открива театъра. Най-голямото признание от
театралните критици Дюрант получава за играта си в постановката
„Пролетно пробуждане”. Дюрант,
подобно на Шон Берди, е активист
в общността на глухите и използва
социалните медии, за да се свързва с хора от целия свят, за да популяризира културата на глухите.
(Следва)

КРЪСТОСЛОВИЦА
Роден глух, Шон Берди е актьор, комик, писател и продуцент,
който става изключително популярен с ролята на Емет в сериала „Разменени при раждането”

Судоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 21-22 – 2021 г.

Водоравно: 1. Част от облеклото, предназначена за придържане на облеклото към тялото.
6. Едночлен в математиката. 11. Град в Западна Румъния. 12.Течно химическо вещество,
което се полага върху даден предмет. 14. Известен френски киноартист от миналото („Фантомас”). 15. Квалифициран електронен подпис. 16. Подземна част на трева, храст, дърво.
17. Река в Русия, Южен Сибир, Красноярски край. 18. Малка кост от коляното на заден
крак на агне или овца. 20. Вид морска риба. 21. Сдружение, задруга. 22. Вид гущер. 23.
Положителен заряд. 24. Инициалите на български артист („Сиромашко лято”). 25. Силова
групировка. 27. Граматическо понятие. 29. Царевица, кукуруз. 32. Равнодушие. 35. Държава в най-южната част на централна Америка. 38. Германска фирма за производство на
автомобили. 40. Място, определено за паркиране. 42. Озвучителна техника. 46. Единица за
ел. Съпротивление. 48. Името на руска киноактриса от миналото („Васа Железнова”). 49.
Езеро в Канада. 50. Абревиатурата на Европейски съюз. 51. Фини частици по мебели. 52.
Вид изкуствена прежда. 53. Роман от Джон Уиндъм.
Отвесно: 1. Стадий в развитието на някои насекоми, които прекарват в пашкул. 2. Село
в Северна България, община Троян. 3. Град в САЩ, щат Мичиган. 4. Преизподня. 5. Думи
близки по звуков състав, но различни по значение. 7. Единица за ел. Съпротивление. 8.
Минерални соли от твърдите води, утаени и отложени върху стените на казани, котлен
камък. 9. Щат в тихоокеанския северозапад на САЩ. 10.Американска хеви метъл група от
Лос Анжелис. 12. Река във Франция. 13. Името на английски рок музикант и певец (роден 1945 г.). 19. Град във Франция. 21. Вид речна риба от семейство шаранови. 25. Женска
шопска носия. 26. Струпани на едно място значително количество вещества или предмети.
28.Коркова запушалка на шише. 29. Футболен отбор в Италия. 30. Светлосиният нежен цвят
на небето или морето. 31. Вид съд за течности. 33. Река в Италия. 34. Помещение за борба.
36. Град в Източна Англия. 37. Малоазиатска богиня. 39. Музикална нота. 41. Вид шахматна
фигура. 43. Комбинация на реч, проза, поезия и песен. 44. Хубав цвят на лице. 45. Жилещо
насекомо. 47. Инициалите на българска филмова артистка. 50. Отзвук.
Съставила Зоя Гюрова

