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Започва отчетно-изборната кампания в 
Съюза на глухите в България през 2022 година

ТЪРЖЕСТВО НА ДУХА И 
НАДЕЖДАТА В СГБ

* На 18 февруари тази година по инициатива 
на  Съюза на глухите в България се състоя нео-
бикновено тържество.

 Честване на юбилеите на двете национални 
медии, които отразяват живота и дейността на 
глухите хора в България.

 На вестник „Тишина”, който отбеляза 65 
години от излизането на първия му брой, и на 
Специализираното предаване за хора с увреден 

слух, което отбеляза 40 години от излъчването 
на първата му емисия.

Първите стъпки и на двете медии са през 
месец януари. Вестник „Тишина” - на 16 януари 
1957 година, а Специализираното предаване за 
хора с увреден слух - на 14 януари 1982 година.  
Явно месец януари носи късмет за Съюза на глу-
хите в България и за неговите членове!

Продължава на стр. 2-3

ТОВА Е НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНИЯТ АКТ В НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВОЛЯТА НА СЪЮЗНИТЕ НИ ЧЛЕНОВЕ 
И ЗА ПРАВОТО ИМ  ДА ОПРЕДЕЛЯТ НОВОТО БЪДЕЩЕ НА НАШИЯ СЪЮЗ! И НА СВОЯ ЖИВОТ!

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ХАСКОВО
ТО - Харманли: 14 май 2022 г., от 10 ч. в клуба на ТО
ТО - Кърджали: 21 май 2022 г., от 10.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Момчилград: 28 май 2022 г. от 11 ч.  в клуба на ТО
ТО - Димитровград: 29 май  2022 г. от 10.30 ч. в клуба на ТО
ГО - Хасково:  5 юни 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на  РО
Събрание на пълномощниците на РО - Хасково
18 септември 2022 г., от 10.30 ч. в клуба на РО - Хасково

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛЕВЕН
ТО - Лом: 19 март 2022 г., от 17. 00 ч. в клуба на ТО
ТО - Видин: 19 март 2022 г., от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Монтана: 20 март 2022 г- от 17 ч. в клуба на ТО
ТО – Ловеч, в т.ч.  Троян: 26 март 2022 г. от 10.00 ч. 
в клуба на ТО
ТО - Свищов: 26 март 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Мездра, в т.ч.  Роман, Враца, Ребърково - 
9 април 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Плевен: 26 март 2022 г. от 17 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Плевен
17 септември 2022 г. от 11 ч. в клуба на РО - Плевен

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В РУСЕ
ТО - Силистра: 14 май 2022  г., от 9.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Разград: 15 май 2022 г., от 9.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Русе: 28 май 2022 г., от 10.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Русе
10 септември 2022 г. от 10.00 ч. в клуба на РО - Русе

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В СТАРА ЗАГОРА
ТО - „Тих труд”: 14 май 2022 г. от 10.00 ч. в салона на „Тих труд”
ТО - „Градска”: 28 май 2022 г., от 10.00 ч. в клуба на РО
ТО - Казанлък: 21 май 2022 г., от 10.00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Стара Загора
10 септември  2022 г. от 10.00 ч. в клуба на РО - Стара Загора

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В БУРГАС
ТО - Бургас: 2 април 2022 г. от 9.00 ч. в клуба на РО 

ТО - Карнобат: 9 април 2022 г. от 10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Поморие: 9 април 2022 г. от 16. 00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Бургас
17 септември 2022 г. от 10.00 ч. в клуба на РО - Бургас

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ДУПНИЦА
ТО - Дупница(градска): 26 март 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
ТО - Гоце Делчев: 27 март 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на 
инвалидите
ТО - Кюстендил: 9 април  2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Сандански: 9 април 2022 г. от 18.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Петрич: 9 април 2022 г., от 10.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Благоевград: 16 април 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Дупница
17 септември 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на РО - Дупница

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЯМБОЛ
ТО - Ямбол: 14 май 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
ТО - Сливен: 21 май 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Ямбол
24 септември 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО - Ямбол

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ТО - Елена: 2 април 2022 г. от 9.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Горна Оряховица: 16 април 2022 г. от 9.30 ч. в клуба на РО
ТО - Габрово: 9 април 2022 г. от  10.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Павликени: 30 април 2022 г. от 9.30 ч. в клуба на ТО
ТО - Велико Търново: 14 май 2022 г. от 16.30 ч. в клуба на ТО
Събрание на пълномощниците на РО - Горна Оряховица
17 септември 2022 г. от 9.30 ч. в клуба на РО - Горна Оряховица

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ПЛОВДИВ
ТО - Асеновград: 2 април 2022 г. от 11. 00 ч. в клуба на ТО
ТО - Южен: 3 април 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
ТО - Панагюрище: 9 април 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Карлово: 16 април 2022 г. от 11.00 ч.  в клуба на ТО
ТО - Ракитово: 7 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО

ТО - Център/Запад: 14 май  2022 г. от 10.30 ч. в клуба та РО
ТО - Окръжна: 15 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на РО
ТО - Доспат: 21 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Смолян: 28 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Пазарджик: 4 юни 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Златоград: 18 юни 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Изток/север : 25 юни  2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
ТО - Тракия: 26 юни 2022 г. от 10.30 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Пловдив
1 октомври 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на РО - Пловдив

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В СОФИЯ
ТО - Перник: 2 април 2022 г. от 9.00 часа в клуба на ТО
ТО - Пирдоп: 2 април 2022 г. от 12.30 ч. в клуба на ТО
1 ТО: 9 април 2022 г. от 10.00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ
2 ТО: 10 април 2022 г. от 10.00 ч в зала на 3 етаж в СГБ
3 ТО: 17 април 2022 г. от 10 ч. в зала на 3 етаж в СГБ
4 ТО: 30 април 2022 г. от 10. 00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ
Събрание на пълномощниците на РО - София
18 септември 2022 г.  от 11.00 ч. в зала на 3 етаж в СГБ

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ В ШУМЕН
ТО - Нови пазар:  9 април 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО 
ТО - Търговище: 15 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Попово: 21 май 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на ТО
ТО - Шумен(градска) : 5 юни 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на РО
Събрание на пълномощниците на РО - Шумен
18 септември 2022 г. от 11.00 ч. в клуба на РО - Шумен

 РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪВ ВАРНА
ТО - Добрич: 15 май 2022 г. от 10.00 ч. в културния дом 
във Варна
ТО - Варна: 19 юни 2022 г. от 15.00 часа, в културния 
дом във Варна
Събрание на пълномощниците на РО - Варна
18 септември 2022 г.  от 15.00 ч. в културния дом във Варна

По време на отчетно-изборните събрания ще бъдат 
отчетени всички успехи на ръководствата в териториал-
ните и районните организации по места през последни-
те четири години. Но ще бъдат сериозно разгледани и 
пропуските, които трябва да се поправят оттук нататък.

 Ще бъдат избрани и новите членове на ръковод-
ствата в териториалните и районните ни организации – 
по волята и с гласовете на всички наши членове.

Ръководството на Съюза на глухите в България при-
зовава всеки един съюзен член да вземе активно учас-

тие в обсъжданията по време на отчетно-изборните съ-
брания. 

Нека бъдем заедно и нека бъдем мъдри в името на 
нашето бъдеще!

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ В ТЕРИТОРИАЛНИТЕ И РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 Г.

АРДУС на 30 години! 
Честит юбилей!

Тази година,  в семейството на  организациите на и за глухите 
хора в България освен 65-годишнината на вестник „Тишина” и 40-го-
дишнината на предаването по БНТ за хора с увреден слух „Светът 
на жестовете”, отбелязваме и още един чудесен юбилей – 30-годиш-
нината на Асоциациятана родителите на деца с увреден слух. 

 Нека са им честити юбилейните години и нека, като най-ярка-
та звезда в това юбилейно съзвездие, да продължават да блестят 
в полза на другите и да осветяват пътя им още много пъти по 30!

Четете на стр. 7
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От стр. 1

*Тържеството се състоя в красиво обновената зала за срещи 
на  СГБ, в изискана обстановка и в присъствие на много от хора-
та, които  имат не само отношение към двете медии, но и са 
активни участници за тяхното съществуване и развитие.

*Тук бяха: председателят на СГБ г-н Николай Нинов, както и 
екипът от експерти и специалисти на Централното управление 
на СГБ.

 Тук бяха и заслужили деятели на двете медии, които имат 
несъмнен принос за тяхното развитие. 

Тук бяха и най-скъпи приятели, които даряват сили и спома-
гат за развитието на информационната ни политика. А имен-
но - ръководителите на НАПЖЕБ, на НАСГБ, на АРДУС, на СФГБ, на 
СУУУС „Проф. Дечо Денев” в София, и др. 

Тържеството започна с две припомнящи презентации за дей-
ността на двете информационни медии - едната от Надежда Мир-
чева, редактор на Специализираното предаване за хора с увреден 
слух „Светът на жестовете”,  и другата - от Йорданка Димитрова, 
главен редактор на вестник „Тишина”. Те ни върнаха в изминалите 
десетилетия на възход на СГБ, отразявани в предаванията по БНТ и 
във вестник „Тишина”. И показаха, че историята се помни,  защото е 
документирана на кадрите в телевизията, както и на страниците на 
вестник „Тишина”.

Но показаха още - че добра документалистика  се прави и днес, 
в новото време - с още по-силни и съвременни журналистически 
изяви.

Но - на тържество, като на тържество. Много изказвания, много 
поздравления, много любов…

Не можем да цитираме всички, но несъмнено много скъпи бяха 
думите на доайена на СГБ - Миряна Мошева. А тя почти през сълзи 
каза: „Мислех да не се изказвам, а само да се радвам. Но не мога да 
мълча в този ден, когато се събрахте всичките, с които аз работех и 
живях. Фактически аз съм жив свидетел на всичко, което стана – от 
самото начало на вестник „Тишина” и от самото начало на предава-
нето по БНТ. И не мога да кажа, че само съм била свидетел. Аз просто 
се чувствам като една малка „бурмичка” от екипите на вестника и на 
предаването. Радвам се, че доживях да бъда тук на този славен юби-
лей. Да сте живи и здрави и продължавайте  пътя на първопроходци-
те, на делото, започнато от първите.”

Приветствията оттук нататък бяха много.  И винаги по две - зара-
ди двойния юбилей.  

Председателят на СГБ г-н Николай Нинов отправи първото си 
официално приветствие към екипа на Специализираното предаване 
за хора с увреден слух „Светът на жестовете”. И каза: „ Щастлив съм, 
че съм тук,  заедно с екипите на нашето предаване. Можем днес да 
сме горди, че всичко, което се е случвало в живота на Съюза на глухи-
те в България за повече от 40 години,  е отразено и в емисиите на пре-
даването. Това е  богатство за нас. Но това предаване е обогатявало и 
историята на българската национална телевизия - нали? 

  Да! И този принос се е случвал и благодарение на силните лич-
ности, които са работили за него. Много от тях са сега тук сред нас. 
Сред нас са и приятелите на предаването от всички организации на 
и за хората с увреден слух, които са съдействали и помагали за на-
временната информация. Без тях предаването не можеше да бъде 
същото. 

А от Съюза на глухите в България и от членовете на управителния 
съвет,  искам да поднеса един израз на благодарност, който да остане 
за спомен. Една статуетка, като израз да доброто ни сътрудничество и 
партньорство, което ще продължава и в бъдеще.”

Два специални поздравителни адреса поднесе на двете ме-
дии председателката на НАБЖЕБ Милена Гъркова-Калинова, 
като подчерта, че двата юбилея говорят за една много силна ис-
тория. История, която никога не е прекъсвала, а това говори за 
едно постоянство, въпреки превратностите на времето. Тя изрази 
уважение към творческите екипи на единственото телевизионно 
предаване от миналото и настоящето, които съхраняват идеята 
за достъпно информиране на глухите хора: „Това е своеобразен 
прозорец на глухите зрители, това е предаването, с което вече 40 
години се популяризира уникалният език на глухите хора у нас. - 
българският жестов език.”

А за вестник „Тишина”  сподели най-съкровени думи и чувства: 
„Искам да споделя с вас, че аз съм израснала с вестник „Тишина”. Вкъ-
щи  този вестник се четеше още от баба и дядо, които са родени в 
началото на миналия век и бяха абонирани. А моята майка – която 
много години работи в системата на Съюза на глухите и която помни-
те всички, също милееше за „Тишина”. Аз съм израснала със Съюза на 
глухите в България. И само мога да се гордея с вестника, който е сто-
жер на културата, на силата и на традициите на общността на глухите 
в нашата страна.”

Два бяха и поздравителните адреси за празника, които подне-
се Величка Драганова, председател на НАСГБ, от името на ръковод-
ството и на членовете на организацията. В единия – до г-жа Надеж-
да Мирчева, тя изрази задоволство от този толкова ценен юбилей,  
а именно – 40-годишното оцеляване на едно предаване в ефира на 
БНТ. „Пожелавам много здраве, много творческо вдъхновение, което 
ще повиши и надгради вашият неоценим професионализъм!”

Продължава на стр. 3

Тържество на духа и надеждата в СГБ
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Тържество на духа и надеждата в СГБ

  
От стр. 2

Другият адрес беше до Николай Нинов и до Йорданка Димитрова: 
„За мен е чест да съм част от 65-ия юбилей на това толкова богато изда-
ние, извървяло трудният път на историята на глухите хора, преминало 
през огън и вода, и все пак – оцеляло. Във вестник „Тишина” всички ние 
знаем, че в него  се намира верният часовник, точният справочник, ак-
туалната информация, касаеща хората с увреден слух и техните близки. 
Гордост е сега да поздравим и хората, които работят за този вестник!”

И още скъпи приветствия получиха юбилярите: от Севделина 
Джонгарска, директор на училището за глухи деца в София, която 
сподели: „Голямата чест тук да празнуваме заедно този празник, за-
щото тези две медии успяха да направят така, че светът на чуващите и 
на хората с увреден слух да вървят заедно и да постигат своите цели. И 
не просто обществото да разбере, че съществуват хора с увреден слух, 
но и да разбере, че те са една общност. Искам да благодаря за всичко, 
което успявате да правите! И да ви пожелая много здраве, ентусиазъм, 
енергия. Но да благодарим и на г-н Нинов, че успя да събере тази енер-
гия днес и тук, за да може тя да се превърне в празник. И, позволете 
ми от мое име и от името на възпитаниците на училището за децата с 
увреден слух в София да ви поднеса цветя и скромни подаръци.”

Залата отпред вече се препълваше с все повече цветя и подаръ-
ци. Но преди да „прелее” с уханията на цветята, няколко изказва-
ния  развълнуваха още повече присъстващите в залата.

Като, например, изказването на Христо Семерджиев, който 35 
години е ръководил предаването за хората с увреден слух: „Трудно 
беше в началото -  каза той, защото  едно време глухите ги възприе-
маха като друга категория хора. А ние поведохме борба, за да завою-
ваме своето място в програмната схема на телевизията. Но ще кажа, 
че предаването започна да се изгражда благодарение на всички глухи 
хора в България. Защото всички рубрики, които изграждахме, ни бяха 
показани от срещите ни с глухите хора – за това, какво те искат. Важно 
беше да направим предаване, което да е интересно както за глухите, 
така и за чуващите хора. И тази наша роля получи добър резонанс. 
Ние бяхме първите в Югоизточна Европа. И днес продължаваме да 
сме единствените. И нека да си пожелаем успех, и това сътрудничест-
во между Съюза на глухите и БНТ да продължава.”

 И още две изказвания  - мънички, за минутка направени, но които 
стоплиха душите ни! Като това на Силвана Павлова, която благодари 
на  хората от Съюза на глухите в България, с които е израснала, но и на 
вестник „Тишина” – за своя професионален път. И още – изказването 
на Росица Караджова, която благодари за силното сътрудничество и 
на двете медии с  младежката организация към СГБ.

И преди великолепния край на това така вълнуващо тържество, 
председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов изказа 
благодарност за прекрасната презентация за 65-годишнината на вест-
ник „Тишина”, изготвена от екипа с участието на главната редакторка 
Йорданка Димитрова, заедно с Росица Караджова и Силвана Павлова.

„Вестник „Тишина, е вестникът, който през всичките 65 години не 
само отразяваше живота на съюза на глухите в България и на съюзни-
те членове – каза той.  Но  вестникът, който даваше мило и драго и за 
всички останали организации на и за глухите хора. Това е вестникът, 
който включи в страниците си и дейността на национално предста-
вените организации на и за хората с увреден слух, както и на нашите 
училища в София, в Пловдив и Търговище. Всички национални  съ-
бития, които се провеждаха, бяха отразявани и във вестника ни.  Но 
всичко това се случваше благодарение на изключителното ни парт-
ньорство и участие във всички тях.

Дългата история на вестник „Тишина” ще продължава и зана-
пред в годините! И няма да има вестник, който да настигне вестник  
„Тишина”! Вестник „Тишина” ще го има!”

Стилна статуетка поднесе председателят на СГБ  за 65-годишния юби-
лей на вестник „Тишина”, като траен отпечатък и искрица от себе си.

От утре всеки ще може да я види на лично място в редакцията, а 
след това и в музея на СГБ!

 А после – после дойдоха миговете на радост, когато в залата беше 
внесена голямата торта. Прекрасна торта с логото на вестник „Тиши-
на” и логото на телевизионното предаване „Светът на жестовете”.

Вижте и запомнете този ден!
Росица Караджова 

Йорданка Димитрова 
Снимки: Василен Грозев
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Първият празник в училището, колкото и да е стран-
но, премина в трудолюбие – учениците от специалността 
„Оператор в дървообработването и производство на 
тапицирани изделия” на 14 февруари с вдъхновение се 
посветиха на деня на влюбените и изработиха велико-
лепни творби, в които изразиха чувствата и обичта си към 
любимите хора. 

А в деня на 149-годишнината от гибелта на Апосто-

ла – Васил Левски, 18 февруари, в училището се със-
тоя патриотично междучасие с участието на ученици и 
преподаватели, които отдадоха подобаваща почит към 
неговото безсмъртно дело. Учениците нарисуваха об-
раза на Левски на фона на националния трибагреник, 
знамето „Свобода или смърт!” и всяко едно от децата 
по своему изрази това, което мисли за Апостола и не-
говото дело.

На следващия ден – 19 февруари – всички с огромно 
желание се включиха в работилницата за мартенички. 
Децата направиха изключително оригинални и неповто-
рими мартенички и картички, посветени на този обичан 
от всички българи празник – 1 март, денят, в който си по-
даряваме мартеници за здраве и радост.

Петра Ганчева
Снимки СУУУС „Проф. Дечо Денев” 

Отново е ден за празник - 14 фев-
руари – ден за тежки трапези и пълни 
чаши с вино. На масата са седнали све-
ти Трифон Зарезан и свети Валентин 
и спорят ли, спорят кой от двамата е 
по-светец, кой е по-достоен за почит и 
чие е първенството – на виното или на 
любовта.

Поради делничния ден, в който беше 
празникът на виното и любовта, по-мла-
дите членове от териториалната органи-
зация на глухите в Търговище се събраха 
на празнична вечеря в уютния ресторант 
„Балканите” в центъра на града. На праз-
ника им бяха дошли приятели от Турция, 
Варна и Разград. 

За да бъде забавна вечерта, младе-
жите си подготвиха програма с игри и 

приятни изненади. Проведе се и конкурс 
„Мис Свети Валентин”. На първо място 
журито избра Десислава Колева от Тър-
говище, на второ - Нора Ангелова от Ва-
рна и на трето - Теодора Василева, също 
от Варна.Типично по младежки, времето 
на забавата се проточи до малките часо-
ве на нощта.

И както се казва: „Дали св. Трифон е 
влюбен до уши, или св. Валентин е пиян 
от любов, е все едно! Виното опива, а 
любовта опиянява!” 

Бъдете живи и здрави, опиянени от 
любов или от вино, но винаги с огън и 
плам в гърдите!

Диана Савова, 
секретар на ТО на 

глухите в Търговище

На 14 февруари част от членовете на 
териториалната организация в Сливен 
се събраха, за да отбележат подобаващо 
деня на влюбените и виното в клуба. 

„Докато някои се чудят какво да праз-
нуват днес – дали да обичат по чуждия 
календар, или да се напият по нашия, 
ние пожелаваме Любов! Не някаква си 
любовчица, а Любов–чистилище, Лю-
бов–стиховидение, страховит любовен 
катаклизъм, който да събори бараките 

от тревога, да помете всичките невро-
зи и съмнения... и да Ви засмее. Честит 
Свети Днес! Който и да е той! Наздраве, 
обичащи се по всички календари! Бъдете 
вечно пияни от любов!!!”  - обърна се ор-
ганизаторката към всички присъстващи, а 
те бяха повече от 20 – младежи и семей-
ства, които празнуваха до късно вечерта с 
весели и забавни игри; имаше и томбола 
с награди.

Славка Петкова и Юлиана Кирилова

Февруарски празници в специалното училище за 
ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”

В ТО – Търговище

Празникът на виното и любовта
В ТО - Сливен

Любов и вино, вино и любов
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Здравейте читатели на вестник „Тишина“, 
Ние сме шареният и забавен екип на Специално учи-

лище за ученици с увреден слух „Професор д-р Стоян Бе-
линов” – Пловдив. 

Кое ни е шареното и забавното ли? Не сме и писали 
от дълго време, затова имайте малко търпение. Сега ще 
ви разкажем: от месец юни 2021г сме част от проект, 
наречен „Обичам моето училище” на благотворител-
ната организация „LightSource Сharity”. Заедно с тях 
усилено работим по обновяването на училището ни – 
шпакловаме, боядисваме, лепим тапети, подреждаме 
мебели, изработваме цветарници, декорираме, садим 
цветя... Такава е идеята на проекта – от тях дизайна, от 
нас трудът. Промяната идва отвътре, нали така! С мно-
го кореспонденции през социалните мрежи, с усиле-
на работа и много, много пот, постепенно превръща-
ме училищната сграда в приятно, позитивно, цветно 
и мотивиращо място за обучение и отдих на нашите 
ученици. Тук е мястото да благодарим на всички, които 
се включиха в преобразяването на любимото училище. 
Благодарим Ви, колеги, приятели, мили деца, скъпи ро-
дители! Пожелаваме ви крепко здраве! Ще ви е необхо-
димо, защото още много работа ни чака, а без вас ще ни 
бъде трудно да се справим!

Училището ни е голямо, помещава се в три сгради – 
триетажна училищна сграда, детска градина и общежи-
тие на цели пет етажа. И сега е моментът да се върнем 
на шареното, онова по-горе.

Трите етажа си имат теми, все цветни, пъстри, жиз-
нерадостни. Топли цветове и красиви фризове с моти-
виращи думи и послания ни посрещат още от входа на 
училището. Темата на първия етаж е „Аз вярвам в себе 
си”, защото най-трудно е да започнем да вярваме и да не 
забравяме, че нищо не е невъзможно. 

„Случват ми се чудеса” е темата на втори етаж, за-
щото чудесата се случват на тези, които вярват в тях. Кой, 
ако не малките ни ученици, могат да мечтаят, да имат 
вяра в доброто, да гледат на света с чисти детски очи? 
Кой, ако не ние, които доказваме, че чудесата се случват 
всеки ден?

И накрая „Аз съм успешен” за порасналите ни уче-
ници, които всеки ден, стъпка по стъпка, се доближават 
до своите собствени върхове, преследват своите цели и 
се стремят да реализират своите мечти. И както казва Те-
одор Рузвелт: „Повярвай, че можеш, и си изминал поло-
вината път до успеха”. 

С гордост споделяме с вас снимки от вече преобра-
зените кабинети и общите помещения от училищната 
сграда.  Шарено е, нали! Повече за промяната можете 
да вид ите в страницата ни във Facebook и канала ни в 
Youtube: СУ за УУС „Професор д-р Стоян Белинов”, гр. 
Пловдив. 

Поздравяваме Ви с  националния празник – 3 март!
 Изпращаме ви табло с рисунка на паметника Шипка, 

нарисувана от талантливата Мелиса Мехмед от 9 а клас, 
и портрети на дейци за свобода, оцветени от малките ни 
възпитаници от начален етап. 

 Богдана Петрова 
от името на екипа на специалното училище за 

ученици с увреден слух 
„Професор д-р Стоян Белинов” - Пловдив

ОТ РЕДАКЦИЯТА: Благодарим за прекрасното пис-
мо на прекрасния нов учителски и ръководен колектив 
на нашето училище в Пловдив.

Не може - четейки редовете на писмото и гледайки 
снимките, които са ни изпратили, всички ние да не бъ-
дем вдъхновени от ентусиазма на един нов колектив, 
който иска да преобрази този наш храм на образова-
нието и светлината за нашите деца!

А не е е ли това новото начало за новите будители в 
нашето образование на глухите деца?

Очаквайте в следващи броеве на вестник „Тишина” 
интервю с директорката г-жа Златина Стаматова, както 
и  още интересни материали и очерци за СУ за УУС „Про-
фесор д-р Стоян Белинов” – Пловдив! 

В Пловдив

Баба Марта в детската градина
Честит юбилей!

НАША ГОРДОСТ

Днес в преобразеното специално училище за ученици с увреден слух 
„Професор д-р Стоян Белинов“ – Пловдив

ИСТОРИЯТА ПИШЕМ НИЕ!

Нашата много обичана и без-
ценна мама навърши достолепните 
80 години. Отбелязахме юбилея й в 
тесен семеен кръг, с най-близките й 
хора. 

И, понеже идва 8 март, денят на 
майките и жените, искам по този по-
вод да кажа само едно: благослове-
ни да са майките ни! Без тях не само 
нас – животът нямаше да го има! 

Нека е жива, здрава, все така 
обичана, почитана и уважавана!

Димитър Петров, 
член на УС на СГБ, 

на ЦКК и РС на РО на глухите в 
Плевен

Традиционна инициа-
тива на женсъвета  към 
районната организация на 
глухите в Пловдив е чества-
нето на красивия и щастлив 
празник - „Баба Марта”.

Тази година с голямо удо-
волствие и с прекрасни чув-
ства ние посетихме детската 
градина към училището за 
деца с увреден слух в Пло-
вдив. Радостта беше голяма 
за всички.

 Децата се бяха подгот-
вили за прекрасно предста-
вление  - те пяха, танцуваха, 
смятаха... И всичко беше с 
най-искрения детски ентусиа-
зъм, с радост и с много, много 
весели усмивки.

Накрая, разбира се, деца-
та получиха и мартеници от 
самата баба Марта.

 За този хубав детски праз-
ник имаше и лакомства,  и по-
черпка,  и още мартеници от 
нас – за здраве и за щастие!

Нели Саркизова
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На 22 февруари т. г. на брифинг в парламента соци-
алният министър Георги Гьоков обяви, че се работи за 
промяна в условията на ТЕЛК: „Министерство на труда 
и социалната политика е изготвило оценките си за ре-
форма в ТЕЛК. Предвижда се реформа на европейски 
принцип, залегнала в коалиционното споразумение на 
управляващото мнозинство. Не да залепваме етикет 
какви проценти и нужда от помощ има човекът и да го 
лишаваме от възможности за работа.” Така това ще до-
веде до справедливост: „Сега подпомагаме много хора с 
малки суми, а човек, който няма нужда, получава също-
то”, обясни той. „Не става с магическа пръчка, но частта, 
която зависи от МТСП, оценките по тази система са под-
готвени и трябват съвместни действия с Министерство 
на здравеопазването, за да се стигне до решение за ре-
форма с ТЕЛК”, каза още Гьоков.

Предвидено е и увеличение на пенсиите по инва-
лидност, добави Гьоков. Осигуряването на социалната 
подкрепа за нуждаещите се граждани е сред приорите-
ти на Министерството на труда и социалната политика. 
По думите му възможностите на бюджета позволяват 
да има увеличение на пенсиите за инвалидност. Увели-
чението по бюджета на МТСП е с близо 350 милиона, от 
които 230 млн. са пряко насочени към хората с уврежда-
ния, конкретизира Гьоков.  

След съгласуване между четирите партии в управле-
нието е решено да се предложи увеличението на ин-

валидните пенсии да е в три групи. Размерът за соци-
алната пенсия за инвалидност се определя в процент от 
социалната пенсия за старост както следва: - от 135 на 
сто на 160 на сто за лица с трайно намалена трудоспо-
собност, вид и степен на увреждане с определена чужда 
помощ от 100 процента; - от 125 на сто на 140 на сто за 
лица с трайно намалена трудоспособност, вид и степен 
на увреждане от 91 до 100 процента; - от 90 на 130 на 
сто за лица с трайно намалена трудоспособност, вид и 
степен на увреждане от 71 до 90 на сто.

На 22 февруари по време на обсъждането на вто-
ро четене на законопроекта за бюджета на държавното 

обществено осигуряване за 2022 г. депутатите решиха 
пенсиите да бъдат увеличени от 1 юли с 6,1%; от 1 юли 
минималният размер на пенсията за стаж и възраст да 
стане 392,57 лева; социалната пенсия за старост от 1 юли 
става 180,37 лева. Таванът на пенсиите остава 1500 лева; 
за първи път хората със 100% увреждания и нужда от 
чужда помощ ще получават отделна, по-висока с 34 лева 
пенсия, от тази на инвалидите с над 90% увреждания и 
нужда от помощ, в която група досега попадаха и хората 
с пълна инвалидизация. 

По време на гласуването в зала имаше отделни изказ-
вания от присъстващите депутати. Хасан Адемов заяви: 
„Не съм съгласен, че 600 хил. хора с увреждания крадат 
пари. Големият въпрос е, че не искат да се увеличават па-
рите, а искат подкрепа, за да се изхранват с труд. И да 
има помощ за тези, които не могат.” 

През тази година се очаква средната пенсия да дос-
тигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще 
се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни. 
От юли правителството ще предложи нови реформи.

От 1 април ще се увеличи и обезщетението за отглеж-
дане на дете до двегодишна възраст от 650 на 710 лв. От 
същата дата минималното обезщетение за безработица 
се повишава от 12 на 18 лв. на ден, а максималният дне-
вен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

Публикацията подготви Петра Ганчева по данни 
от медии

От МТСП са готови с оценките за реформа в ТЕЛК
Предвижда се увеличение на пенсиите по инвалидност

На 16 февруари агенцията за хо-
рата с увреждания (АХУ) обяви акту-
алните си конкурси за финансиране 
на проекти за осигуряване на зае-
тост, рехабилитация и интеграция и 
изграждане на достъпна среда за хо-
рата с увреждания:

- конкурс за финансиране на про-
екти за рехабилитация и интеграция 
на хората с увреждания - краен срок: 
14 март 2022 г.;

- конкурс за финансиране на про-
екти за започване и развитие на са-
мостоятелна стопанска дейност на 
хората с увреждания - краен срок: 21 
март 2022 г.;

- конкурс за финансиране на про-
екти на тема „Изграждане на достъп-
на архитектурна среда на културни, 
исторически, спортни обекти за хора 
с увреждания” - краен срок: 22 март 
2022 г.;

- конкурс по Националната про-
грама за заетост на хората с уврежда-
ния - краен срок: 18 април 2022 г.;

- конкурс за финансиране на про-
екти за създаване на центрове за 
защитена заетост - краен срок: 26 ап-
рил 2022 г.;

- конкурс за финансиране на про-
екти със социална и стопанска насо-
ченост, насочени към стимулиране 
на заетостта на хора с трайни увреж-
дания в специализирана работна 
среда - краен срок: 31 март 2022 г.; 
11 април 2022 г.

Подробности за всяка от обявите 
ще намерите на страницата на АХУ:
https://ahu.mlsp.government.bg/
portal/page/6

Във връзка с обявените конкурси, 
Агенцията за хората с увреждания 
ще проведе онлайн информационен 
„Ден на отворените врати” за всяка 
от програмите. Участниците ще имат 
възможност да се запознаят с про-
грамите, както и да зададат своите 
въпроси, свързани с условия на кан-
дидатстване, отпускане на средства, 
наблюдение и отчетност на проект-
ните предложения. Информацион-
ните сесии ще се проведат, както 
следва:
• програма за финансиране на про-

екти за рехабилитация и интегра-
ция на хората с увреждания на 
23.02.2022 г. от 10:00  ч.;

• програма за финансиране на про-
екти за изграждане на достъпна 
архитектурна среда на културни, 
исторически, спортни обекти на 
23.02.2022 г. от 14:00  ч.;

• програма за финансиране на 
проекти за започване и развитие 
на самостоятелна стопанска дей-
ност на хората с увреждания на 
24.02.2022 г. от 10:00  ч.;

• програма за финансиране на про-
екти със социална и стопанска 
насоченост на специализирани 
предприятия и кооперации на хо-
рата с увреждания на 24.02.2022г. 
от 14:00  ч.;

• финансиране на проекти по На-
ционална програма за заетост на 
хора с увреждания на 25.02.2022 
г. от 10.00 ч.

• програма за финансиране на про-
екти за създаване на центрове за 
защитена заетост за хора с мно-
жество трайни увреждания на 
25.02.2022 г. от 14:00 ч.

 Всяко едно от събитията включва:
• представяне на програмата – пре-

зентация;
• въпроси и отговори.

На заявилите интерес, допълни-
телно ще им бъде изпратен имейл с 
линк за включване в мероприятието 
„Ден на отворените врати”. За учас-
тие в събитието е необходимо из-
ползване на компютър с камера или 
смартфон и предварително да бъде 
изтеглена програмата „Zoom”.

Информационен портал за 
хора с увреждания

Актуални конкурси на АХУ

Някои от по-паметливи-
те ни читатели сигурно си 
спомнят, че преди няколко 
години публикувахме но-
вината за това как нормал-
но чуващи хора обикалят 
из моловете и супермарке-
тите на големите градове 
с изфабрикувана подписка 
за изграждането на помо-
щен център за глухи. 

За съжаление, оттогава 
досега нещата не са се про-
менили особено – групи от 
по няколко човека от Ру-
мъния продължават да съ-
бират дарения за постро-
яването на международен 
център за глухи и деца с 
увреждания. 

Тези крадци се възполз-
ват от милосърдието на 
хората и всъщност печелят 
само и единствено за себе 
си – предупреждава тв 
журналистката Мира До-

брева в предаването си по 
БНТ „Отблизо с Мира”. И 
апелира за по-голяма кри-
тичност в такива ситуации 
от страна на гражданите, 
а също и да са повече ин-
формирани  относно не-
правителствените органи-
зации, на които са решили 
да дарят средства.

Петра Ганчева

Мними глухи румънци 
все още продължават 
да събират пари
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На 24 февруари 1992 година родите-
ли на деца с увреден слух, подкрепени 
от специалисти-сурдопедогози, лекари 
и аудиолози, създадоха свое семейство. 
Нарекоха го Сдружение на родителите 
на деца с увреден слух, станало по-къс-
но – Сдружение „Асоциация на родите-
лите на деца с увреден слух”. За да се 
посъветват с човек със сродна съдба, 
за да спрат лутането си и да разберат 
накъде да поемат.

Заедно по-лесно се проправя пътят 
за обучението, рехабилитацията, со-
циализацията и приобщаването на де-
цата с проблеми на слуха. Началните 
стъпки, направени от шепата ентуси-
асти, бяха трудни, но в името на деца-
та си, вървяха напред.

 Всички те, с общи усилия успяха да 
поставят началото на една кауза, коя-
то обедини хора от цяла България. Съз-
дадоха се приятелства, организацията 
се превърна в огромно сплотено семей-
ство, наречено АРДУС.

През годините председатели на асо-
циацията бяха Венета Василева, Дарина 
Панталеева, Кирилка Гъркова и Мария 
Кръстева. Те всички бяха твърдо уверени 
в правотата на целите на новосъздадено-
то сдружение за успешната интеграция и 
социализация на децата ни, и системно 
преодоляваха препятствия за подобря-
ване живота на хората с увреден слух, в 
подкрепа на семействата на децата с про-
блеми на слуха и приемането им сред об-
ществото, като пълноправни членове.

В дългогодишната си дейност  сдру-
жението успя да се утвърди като органи-
зация с национален обхват, която активно 
си сътрудничи с организации, работещи 
в областта на интеграцията на хората с 
увреждания в България и Европа. В нея 
членуват родители, специалисти и хора, 
съпричастни към проблемите на децата и 
младежите с увреден слух. 

Асоциацията е член на Националния 
съвет за хората с увреждания с решение 
на Министерски съвет и членува в Нацио-
налния съвет на хората с увреждания в 
България, който е част от Европейския фо-
рум на хората с увреждания и на Европей-
ската федерация на родителите на деца с 
увреден слух (FEPEDA). 

Сдружението е регистрирано в Аген-
цията за качеството на социалните  услуги 
към Министерство на труда и социалната 
политика за предоставяне на социална ус-
луга „Мобилен център за работа с деца и 
младежи с увреден слух“ и има създадени 
центрове за подкрепа и консултиране на 
деца и младежи с увреден слух и техните 
семейства в градовете София, Пловдив, Га-
брово и Стара Загора.  

АРДУС извършва дейности и инициа-
тиви, свързани с проблемите, интересите 
и правата на децата и младежите с увре-
ден слух и техните семейства. Работи за 
промяна на отношението на обществото 
към хората с увреден слух. Реализираните 
дейности са съобразени с устава, целите и 
задачите на организацията и осъществява 
дейности в следните  направления:
 Рехабилитация на слуха и говора на 

деца и младежи с увреден слух;
 Подпомагане в учебния процес на уче-

ници и студенти с увреден слух;
 Извънкласни дейности и курсове;
 Психологическа помощ на деца и мла-

дежи с увреден слух и техните семей-
ства;

 Съдействие на жестов преводач и/или 
сурдопедагог, при комуникация с об-
разователни иституции, държавна ад-
министрация и работодатели;

 Подпомагане за закупуване на учебни-
ци и учебни пособия; 

 Подпомагане за закупуване на бате-
рии за Кохлеарни имплантни системи; 

 Организиране на  семинари и обуче-
ния за родители и младежи;

 Интеграционни дейности и социални 
дейности;

 Рехабилитационни лагери;
 Организиране на информационни 

кампании;
 Издаване на  информационни мате-

риали - бюлетин, листовки, брошури 
и др.;

 Дейности в национални и междуна-
родни организации;

 Реализиране на проекти самостоя-
телно или в партньорство с други орга-
низации, финансирани по национални 

или европейски програми.
Организацията има богат опит в реа-

лизирането на социални, образователни 
и рехабилитационни проекти и междуна-
родни младежки обмени проведени са-
мостоятелно или в партньорство с други 
организации финансирани от:
 Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален фонд на Ев-
ропейския съюз, по схема „Съпричаст-
ност” и „Равни шансове”.

 Фонд „Социална закрила”, МТСП;
 програма „ДАФНЕ” на Европейската 

комисия, 
 „Агенция за хората с увреждания”, 

МТСП;
 програма „Еразъм+”, Център за разви-

тие на човешките ресурси;
 Столична община;
 Партньор на “Министерство на обра-

зованието и науката” по схема „Включ-
ващо обучение”;

 Други организации
Асоциацията ежегодно издава инфор-

мационен бюлетин, печатни матери-
али в помощ на родителите и специа-
листите, флаери за информиране на 
обществото за спецификата при общу-
ване с хората с увреден слух и др.
Информация за дейността на АРДУС 

се публикува на сайта на организацията 
www.ardusbg.com и на страницата ни в 
Facebook.

ТРИ десетилетия са и малко, и мно-
го за организация като АРДУС. Членове-
те ни са твърдо убедени в своето дело и 
уверени в това, което правят. Основното, 
за което родителите на асоциацията ра-
ботят и ще продължат да работят и през 
следващите години, е постигането на 
равни права и възможности на децата и 
младежите с увреден слух в обществото. 
Чрез постигнатото през тези години, ние 
можем само се гордеем с децата си и да 
сме щастливи че ги има. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНО-
ВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА АРДУС!

Мария КРЪСТЕВА, 
председател

Честит рожден ден, АРДУС!
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Отговор от бр. 3

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 КРЪСТОСЛОВИЦА

Водоравно: 1. Едър бозайник от разред чифтокопитни. 3. Фамилията на председате-
ля на партията „Ред, законност и справедливост”. 7. Въздухообразното състояние на 
вещество.   9. Телефонен повик. 11. Турски шахматист. 12. Руски филмов режисьор 
(,,Бяг’’). 14. Подарък. 16. Село в Софийска област. 17. Преизподня. 18. Ивица от плат. 
20. Модел руски самолети. 21. Арка, носена от стълбове. 24. Фамилията на български 
актьор и театрален режисьор, телевизионен водещ.
Отвесно: 1. Червен горски плод. 2. Държава в Северна Америка. 4. Един от предло-
зите в блългарския език. 5. Иглолистно дърво. 6. Способност на човека да осъществя-
ва своите желания, целите, които си е поставил.   8. Кубче за игра. 10. Фамилията на 
известен български киноактьор (,,Всичко е любов’’). 13. Номадско племе, населява-
ло югозападната част на Огнена земя. 15. Българско название на английското  „Public 
Relations” („Връзки с обществеността”). 18. Абревиатурата на Българската комунисти-
ческа партия. 19. Хотел в Драгалевци. 22. Лодката наТур Хайердал. 23. Името на прочут 
американски гангстер.

Съставила Зоя Гюрова

Само преди няколко месеца, 
уважаеми читатели, ви предста-
вихме информация за филма 
„Чичо Коледа” - първият филм, 
прожектиран  по големите екрани 
на кината в цялата страна, пред-
ставен и със субтитри на българ-
ски език, специално за глухи хора.

Днес с още по-голямо удо-
волствие представяме и втория 

филм със субтитри на български 
език - „Петя на моята Петя”, чия-
то премиера се състоя в края на 
януари на тази година. И отново 
със съдействието на фондация 
„Чуй ме със сърцето”!

Режисьор на филма е Алек-
сандър Косев, сценаристи са 
Нели Димитрова и Валентина Ан-
гелова,  оператор е Иван Вацов, 
а музиката е на Георги Стрезов. 
Филмът е с участието на актьор-
ите Александра Костова, Али-
са Атанасова, Албена Павлова, 

Юлиан Вергов, Моньо Монев, 
Алена Вергова, Ясен Атанасов, 
Мартин Методиев, Емил Мар-
ков, Александър Милчев. Проду-
цент е Николай Урумов.

Филмът разказва за живота 
на една съвсем млада поетеса в 
крехката възраст на ученическите 
години. И е наситен с „мъдростта 
на младостта” -  на младите от 
всяко едно  поколение, които ви-
наги са се противопоставяли на 
статуквото и закостенялостта на 
правилата, наложени от старото. 

Актрисата, която играе глав-
ната роля във филма - Алексан-
дра Костова, отправи  специално 
послание филмът да бъде гледан 
и  от повече млади хора с увре-
ден слух. Защото е предназначен 
и за тях. 

На линка
https://www.facebook.
com/104298481032883/
videos/1608491312858000
може да видите  нейните пре-

красни  думи: „Щастливи сме, 
че българското кино вече е дос-

тъпно за глухите хора и можем 
заедно да се насладим на всички 
нови български филми! Приятно 
гледане!”

Росица Караджова

Световната организация на глухите (СФГ) стартира нов 
инструментариум за COVID-19, целящ да даде възмож-
ност на членовете да се справят най-добре с тази здрав-
на криза и да предоставят ресурси за застъпничество за 
правата на глухите хора на равен достъп до информация 
и лечение по време на извънредни ситуации и бедствия. 
Инструментариумът може да бъде достъпен на следната 
връзка: http://wfdeaf.org/covid19-toolkit/

Този проект е инициатива на датските членове, Дат-
ската федерация на глухите (DDL), която проектира ин-
струментариума в партньорство с членовете от Колум-
бия, Йордания, Руанда и Того. Той има за цел да изгради 
капацитета на глухите организации и глухите хора по вре-
ме на пандемията COVID19. За да осигурят максимален 
обхват, СФГ събраха информация и данни и събраха тези 
ресурси в уеб страницата на 4 различни езика: английски, 
френски, арабски и испански и на 4 регионални между-
народни жестове. С гугъл преводач е достъпен и на бъл-
гарски.

На линка, посочен от Световната организация на глу-
хите се обяснява, че този инструментариум е разработен 
в отговор на необходимостта да се гарантира, че глухи-
те хора са включени в отговора на COVID-19. В световен 
мащаб COVID-19 опустоши общностите и засегна особе-
но икономическия и социалния живот. глухите хора не са 
изключение и поради тяхната уязвимост, която възниква 
в резултат на комуникационни бариери, те са сериозно 

засегнати.
Тъй като отговорът на COVID-19 понастоящем набира 

сила, от първостепенно значение е да се гарантира съ-
ществуването на насоки, позволяващи на държавни и 
недържавни участници, включително публични органи, 
работници на първа линия и самите глухи хора, да знаят 
как да включат глухите в отговора.

Целта на този инструментариум е да:
1. Улесняване на достъпа до информация за COVID-19 

в полза на глухите
2. Обяснете стратегии за подпомагане на глухите в 

застъпничеството за приобщаващ план за реакция на 
COVID-19.

3. Въздействайте на съответните органи за интегри-
ране на проблемите на глухите като част от отговора на 
COVID-19.

Насоките ще бъдат използвани от асоциации на глу-
хите, групи за правата на човека, организации на хората с 
увреждания и по-широкото гражданско общество, които 
ще подкрепят правителството и други ключови участни-
ци в отговора на пандемията, за да позволят ефективно 
включването на глухите хора.

В сайта са публикувани 15 отделни информации.
Всяка една информация е представена подробно и 

разбираемо. Тези от глухите, които разполагат с интер-
нет, могат да свободно да се ползват от инструментари-
ума на СФГ.

Превод и редакция Петра Ганчева

Нова инициатива на Световната федерация на глухите 

Фондация „Чуй ме със сърцето” предоставя 
българско кино за глухите хора


