
ТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Б Р О Й  7  � 1 3 6 3 �  •  2 0  А П Р И Л 2 0 2 2  г .  • И З Д А Н И Е  Н А  С Ъ Ю З А  Н А  Г Л У Х И Т Е  В  Б Ъ Л Г А Р И Я •  I S S N  2 0

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИПРИМЕР И ЦЕЛ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ

За първи път от много годи-
ни  отчетно-изборните събрания 
започнаха с небивал интерес на-
всякъде – дори и в най-малките 
териториални организации.

Какъв по-добър знак за въз-
раждането  на нашия дух и на 
силата ни, след преживените 
Ковид – кризи, които почти две 
години ни разделяха.

С началото на отчетно-избор-
ната кампания  в териториалните 
организации, започнаха и вълне-
нията за бъдещето на Съюза на 
глухите в България. 

През тази година ще бъдат 
избрани нови ръководители на 
всички нива в нашата организа-
ция.  И това е голямата ни отго-

ворност – а и желание те да бъдат 
най-достойните и най-можещите!

За да могат да дадат новата 
сила на СГБ! В новото време, кое-
то ще се различава изключително 
от изминалите години. Новото 
време - което ще изисква нов 
подход и нов начин за взимане 
на решения и отговорности.

Четете на стр.5  
информации за първите 

отчетно-изборни събрания в 
нашите организации. 

Очаквайте в следващите 
броеве на в. „Тишина” и 
информации за всичко, 

случващо се по време на 
отчетно-изборната кампания 

в нашата организация.

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, 

УС на СГБ свиква редовно събрание на 
пълномощниците на 27 май 2022 година, 
от 10.00 часа, в сградата на СГБ в София, 

ул. „Ив. Денкооглу”, № 12-14, 
при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на СГБ и 
бюджета за 2021 година.

2. Отчетен доклад на 
Централната контролна комисия 

за 2021 година.
3. Приемане на програма за дейността 

на СГБ за 2022 година.
4. Приемане на бюджета 

на СГБ за 2022 година.

Уважаеми читате-
ли, както вече ви извес-
тихме, наскоро в Съюза 
на глухите в България 
се проведе среща, на 
която бяха предста-
вени презентациите 
на наши съюзни члено-
ве и лидери в нашата 

организация, свързани с участието на Бъл-
гария в международния проект  „SIGN LINKS – 
DEAF ADULTS AS ROLE MODELS  FOR THE HEARING 
WORLD”.

Вие вече знаете, че проектът е финансиран с 
подкрепата на Европейската комисия и се стре-
ми към сътрудничество за иновации и обмен на 
добри практики. Знаете също, че проектът се 
реализира в партньорско сътрудничество меж-
ду Съюза на глухите в България, Федерацията 
на глухите в Гърция и Асоциацията на глухите 
в Малта.

Основната цел на проекта е създаването и 
укрепването на връзката между света на чува-
щите и този на глухите хора. 

Българското участие в проекта е наистина 
забележително. Затова и вестник „Тишина” за-

почна представянето на  разработките, които 
са пример за сериозно изследване на този про-
блем и в международен мащаб.

Днес ви представяме презентацията на 
КРИСТИНА ГРИГОРОВА, озаглавена „РОДИТЕЛЯТ 
КАТО РОЛЕВ МОДЕЛ”.

Едва ли има някой, който да  не я проследи с 
интерес!

А може пък някой да добави и свой опит в 
тази насока. Очакваме. 

Четете на стр. 2-3 презентацията 
на Кристина Григорова

На 25 март 2022 г. предста-
вители на Европейския съюз на 
глухите (ЕСГ) бяха поканени в 
залата на Националния съвет на 
Република Словения в Любляна 
за консултации относно прилага-
нето на конституционния закон за 
развитието на словенския жестов 
език, където президентът на ЕСГ 
Марку Йокинен и вицепрезиден-

тът София Исари изнесоха пре-
зентации за конституционното 
признаване на жестовите езици. 
Очаква се в най-скоро време сло-
венският жестов език да бъде ут-
върден на конституционно ниво!

Така Словения ще е петата 
държава в Европа с такъв закон.

    
Продължава на стр. 6

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ 
ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ

 Асоциацията на глухите в Словения 
е в очакване на конституционно 

признаване на жестовия език



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА2 20 април 2022АКТУАЛНО

От стр. 1

Наскоро в Съюза на глухите в България се про-
веде среща, на която бяха представени презента-
циите на наши съюзни членове и лидери в нашата 
организация, свързани с участието на България в 
международния проект  „Sign Links – deaf adults as 
role models  for the hearing world”.

Проектът се реализира в партньорско сътруд-
ничество между Съюза на глухите в България, Фе-
дерацията на глухите в Гърция и Асоциацията на 
глухите в Малта. А основната цел е създаването и 
укрепването на връзката между света на чуващи-
те и този на глухите хора. 

Днес ви представяме презентацията на Kрис-
тина Григорова, озаглавена „Родителят като роле-
ви модел”.

РОДИТЕЛЯТ КАТО 
РОЛЕВИ МОДЕЛ 

Родителите искат децата им да ги превъзхождат, как-
вото и да правят. Въпреки това, често може да се чудим 
какъв е най-добрият начин да мотивираме детето си. Е, 
за начало бихте могли да вдъхновите детето си, като сами 
станете модел за подражание. Децата се учат най-много 
от родителите си и ако действате като пример за подра-
жание на детето си, това може да помогне за оформяне-
то на бъдещето на детето ви по положителен начин.

Какво е ролевият модел? 

Преди да обсъдим важността и как да бъдем модел за 
подражание на детето си, е важно да разберем истинската 
същност на модела за подражание. С прости думи, роле-
вите модели са хора, от които търсим вдъхновение или на 
които се стремим да подражаваме. Родителите са склонни 
да прекарват максимално време с децата си и по този на-
чин те могат да  моделират младите умове, като самите 
те се явяват идеални модели за подражание за децата си.

Защо е важно родителят 
да бъде добър модел 
за детето си? 

* Ако смятате, че отглеждането на дете е единстве-
ната отговорност, която родителите трябва да изпълнят, 
може да грешите – отглеждането на дете води много за-
дължения и отговорности. Ето защо трябва да бъдете до-
бър модел за подражание на детето си.

* Детето прекарва по-голямата част от времето си с 
вас и по този начин се учи много от вас. С други думи, 
детето ви силно се вдъхновява от вас.

* Отношението ви към спорта, академичните среди и 
други сфери на живота оказва влияние върху избора на 
вашето дете.

* Вашият избор на приятели помага да се определи с 
какви хора детето ви ще бъде приятел или просто познат.

* Изборът на вашия начин на живот влияе и върху из-
бора на вашето дете.

* Връзката ви с роднините и съпруга ви също помага 
за оформянето  на начина, по който детето ви ще възпри-
еме отношенията си с околните.

* Майката, като модел за подражание, или бащата, 
като модел за подражание, много помагат при оформя-
нето на бъдещето на детето.

Как да бъдем ефективен 
ролеви модел за  
растящото дете 

Не е нужно да сте перфектни, за да бъдете модел за 
подражание на детето си. Вашето дете просто се нуждае 
от вашата безусловна любов, подкрепа и насоки, за да 
бъде успешно в неговите начинания. Не правете роди-
телството досадно или сложно, като спазвате нереални 
граници и очаквания. Ако искате да знаете как можете 
да бъдете ефективен модел за подражание в живота на 
детето си, следвайте тези прости мерки:

1. Бъдете отговорни за живота си

Важно е детето ви да познава истинския вас, което 
означава, че детето трябва да познава какъв човек сте. 
Всяко човешко същество се колебае или греши. Ако сте 
допуснали някои грешки, говорете с детето си за тях и му 
помогнете да се поучи от вашия опит. Придържането на 
нереалистичен положителен образ за себе си няма да 
бъде полезно нито за вас, нито за вашето дете. Вашето 
отношение към неуспехите или недостатъците помага на 
детето ви да изгради силен характер.

2. Започнете отрано

Ако мислите, че може да е твърде рано да започнете 
да възпитавате добри ценности или да  давате пример, 
малките деца са много впечатлителни и се опират на чув-
ствата на сърцето и ума си, дори ако не могат да общуват 
добре. Искате ли детето ви да научи добродетелта на ло-
ялността? Научете го от самото начало. Правете бебешки 
стъпки в тази посока, вместо да правите масивни стъпки 
по-късно.

3. Бъдете добър слушател  

Децата имат много неща, които да споделят с вас еже-
дневно, така че дайте добро ухо. Не продължавайте да 
преподавате през цялото време; понякога е полезно да 
бъдеш добър слушател и да научиш нещо за живота на 
детето си. Често се отказваме да разговаряме с децата си, 
но понякога и децата ни трябва да бъдат изслушани.

4. Бъдете привързани

Един от най-добрите начини за отглеждане на пози-
тивно и щастливо дете е чрез безусловна любов и грижи. 
Любовта не е само да прегърнете детето си, да го нахра-
ните с храна или да му купите хубави дрехи. Любовта е, 
когато проявявате интерес към живота на детето си или 
показвате на детето си, че ви е грижа. Понякога самото ви 
присъствие може да направи чудеса за самочувствието и 
увереността на вашето дете.

5. Бъдете позитивни
Едно от най-до-

брите неща, които 
можете да изрази-
те към детето си, 
е позитивността. 
Вашето дете ви на-
блюдава – ако оста-
нете позитивни по 
време на тежки или 
трудни времена, 
детето ви ще прави 
същото. Позитив-
ността тук обаче не 

означава да сте нереалистични или да накарате детето си 
да се заблуждава, но означава да приемате всяка труд-
ност като предизвикателство и да се справите с нея.

ГЛУХИТЕ КАТО РОЛЕВИ МОДЕЛИ ЗА СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ 
ПРИМЕР И ЦЕЛ ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ
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6. Бъдете насърчителни

Всяко дете е уникално и благословено с различни 
качества. Като родители трябва да ценим качествата на 
нашите деца и да ги насърчаваме за техните усилия и 
начинания. Не се заяждайте с децата си и не очаквайте 
от тях да постигнат нещо, което може да е извън техните 
възможности. Понякога наличието на очаквания може да 
окаже ненужен натиск върху детето ви. Никога не прие-
майте отрицателни родителски черти; продължавайте да 
насърчавате детето си да се справя по-добре.

7. Не прекалявайте с опита си

Въпреки че намеренията ви са истински, понякога ро-
дителите могат да прекалят с опитите си да станат добри 

модели за подражание на децата си. Родителите могат 
да глезят, хвалят или обсипват децата си с толкова много 
любов, че детето може да се чувства неудобно. Въздър-
жайте се да действате неискрено пред детето си, защото 
в крайна сметка детето ви ще прецени истинността ви. Не 
го усложнявайте, поддържайте го истински.

8. Следете за своя тон

Не крещете на дете, която настоява за нещо. Децата 
също ценят вашите думи и тона ви. Можете да изрази-
те много с вашия тон. Уверете са обаче, че не го правите 
по отрицателен, или нараняващ начин. Бъдете твърди и 
ясни в това, което искате да прави детето ви, а след това 
оставете останалото на преценката на детето. Поддър-
жайте инструкциите или командите си  прости и директ-
ни, вместо да оставяте възможност за неясноти.

9. Поставете цели

Поставянето на цели, изпълнението им и постигането 
им са някои от важните аспекти на възпитанието на деца-
та. Тези три аспекта могат да се прилагат във всички сфе-
ри. Независимо дали става въпрос за ученето на вашето 
дете или за поведението му, можете да възприемете този 
подход, за да постигнете резултати във всички области на 
живота. Можете да насърчите детето си да  следва меч-
тите, стремежите и целите си и да работите заедно с  него 
за постигането им.

10. Бъдете най-добрата версия на себе си

Каквото да направите, или кажете, може да повлияе 
на детето ви. Ако не сте перфектен, поне се стремете да 
бъдете най-добрата версия на себе си, защото детето ви 
търси вдъхновение от вас. Вашите действия и думите ви 
трябва да бъдат добре обмислени, когато имате работа 
с деца.

Ако не сте мислили да станете модел за подражание 
на детето си, започнете сега. Винаги може да опитате да 
направите истински опит за отглеждане на отговорно и 
уверено дете.

Кристина Григорова
Снимки и илюстрации от презентацията

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ 
ОТ 1 АПРИЛ

От 1 април се увеличава доходният 
критерий за получаване на семейни по-
мощи за деца и той става съответно 610 
лв. - за получаване на пълния размер на 
помощта, и от 510 до 610 лв. - за получа-
ване на 80 % от нея. Увеличават се и дет-
ските надбавки, като за едно дете сумата 
се повишава от 40 на 50 лв., за две - от 90 
на 110 лв.. за три - 135 лева.

Минималната заплата се вдига на 710 
лв., а минималната работна часова запла-
та е 4,29 лв.

Минималният осигурителен доход за 
самоосигуряващите се също се увеличава 
на 710 лв.

Минималният осигурителен доход за 
регистрираните земеделски стопани и тю-
тюнопроизводители се увеличава на 710 лв.

Максималният осигурителен доход за 
всички осигурени се увеличава на 3400 лв.  

Размерът на социалната пенсия за ин-
валидност се определя както следва: за 
хора със 100 % трайно намалена работос-
пособност/вид и степен на увреждане и 
определена чужда помощ - 160 на сто от 
социалната пенсия за старост (при 135 на 
сто до 1 април), за хора с над 90 до 100 % 
трайно намалена работоспособност/вид и 
степен на увреждане - 140 % от социалната 
пенсия за старост - при 135 на сто до 1 ап-
рил, за хора с между 71 и 90 на сто трайно 
намалена работоспособност/вид и степен 
на увреждане -130 % от социалната пенсия 
за старост, при 125 на сто до 1 април.

Има промени и при минималния и 
максималния дневен размер на парич-
ното обезщетение за безработица: мини-
малният става 18 лв. от 1 април - при 12 
лв. до 31 март. а максималният от 74.29 
лв. до 31 март се променя на 85.71 лв. от 
1 април.

Паричното обезщетение за отглежда-
не на дете до двегодишна възраст  става 
710 лв. от 1 април.

Максималният месечен размер на га-
рантираното вземане на работниците и 
служителите от 1 април става 1775 лв. Ед-
нократната помощ при смърт на осигурен 
човек е 540 лв.

Запазва се режимът на изплащане на 
паричните обезщетения за временна не-
работоспособност - първите три работни 
дни от временната неработоспособност 
се изплащат от осигурителя, а от четвъртия 
ден на настъпване на неработоспособнос-
тта - от Държавното обществено осигуря-
ване. Запазва се периодът преди настъп-
ване на осигурителното събитие, доходът, 
който се взема предвид при изчисляване 
на размерите на паричните обезщетения 
при временна неработоспособност е 18 
месеца; за бременност и раждане - 24 ме-
сеца; за безработица - 24 месеца.

Министър Гьоков 
за преизчисляването 
на пенсиите от 1 юли

„Работна група, в 
която участват предста-
вители на Министер-
ството на труда и соци-
алната политика, Ми-
нистерството на финан-
сите и на Националния 
осигурителен институт, 
прави изчисления за 
варианти за осъвреме-

няване на пенсиите от 1 юли т. г. Разглеждат 
се различни възможности, като целта е да се 
намери такова решение, че след 1 юли об-
щите плащания към всички пенсионери да 
не намаляват след отпадането на т. нар. ко-
вид добавки, а дори и да станат по-високи”, 

заяви министърът на труда и социалната 
политика Георги Гьоков и добави, че „При 
покачване на цени и инфлация не е нор-
мално хората да загубят част от това, което 
получават.” Единият от вариантите е да има 
преизчисляване на пенсиите чрез увелича-
ване на тежестта на година осигурителен 
стаж, като идеята е да стигне 1.5.  Вторият е 
чрез преизчисляване с по-нов среден осигу-
рителен доход, както и комбинация между 
увеличаване на тежестта и преизчисляване 
с по-актуален осигурителен доход. Дейст-
ващото швейцарско правило предполага 
увеличение на пенсиите с 6, 1 на сто. „Вари-
ант е да се увеличат всички пенсии с един и 
същи процент, както и да продължим да да-
ваме добавки към преизчислените пенсии”, 
каза Георги Гьоков.

Попитан ще има ли и увеличение на 
минималната заплата, Гьоков каза, че от 
коалицията се стремят тя да стане около 
50 процента от средната, което е заложе-
но и в европейската директива за мини-
малните заплати. Изчисленията на синди-
катите сочат, че минималното възнаграж-
дение трябва да бъде поне 760 лева от 1 
юли, за да се изпълни това изискване. 

Правителството обмисля пакет за ком-
пенсации за хората заради това, че дохо-
дите им се стопяват, цените на енергоно-
сителите се вдигат. Обмислят се различни 
варианти като се мине през намаляване 
на ДДС и се стигне до директно подпома-
гане. Ковид добавките към пенсиите - 60 
лева - ще се изплащат до края на юни.

Публикациите подготви Петра 
Ганчева по данни от онлайн медиите
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* Поредната инициатива за без-
платни фото курсове за младежи от 
глухата общност, и тази година ще 
се осъществят по линия на проекта 
„Viewfinder: Фотографски класове за 
преподаване на визуални умения на 
младежи с частично или напълно увре-
ден слух. 

* Проектът се реализира с финансо-
вата подкрепа на програма „Социално 
ангажирани изкуства” на Национален 
фонд „Култура”.   

* Тази година класовете ще се про-
ведат в Пловдив, Варна и София. Ще се 
радваме, ако можете да споделите ин-
формацията с младежите от Вашата 
организация и с които имате контакт. 

По-надолу предоставям повече инфор-
мация за курсовете:  

Фондация Мотиф за втора поредна 
година организира фотографски курс за 
младежи с увреден слух, този път в гра-
довете Пловдив, Варна и София. Те ще се 
проведат на следните дати: гр. Пловдив: 
25 – 29 април (понеделник – петък); гр. 
Варна: 9 – 13 май (понеделник – петък) 
и гр. София: 16 – 20 май (понеделник – 
петък).

Курсът е безплатен и адаптиран с жес-
тов превод. Задължително е записване на 
имейл: fani@motif.media с данни за участ-
ника – име, възраст, град за участие, кон-

такт за връзка (имейл, Viber, и т.н.).
Местата на провеждане ще бъдат уточ-

нени допълнително с участниците.
Класовете ще се проведат в рамки-

те на 5 дни – от понеделник до петък, от 
16:30 до 20:30 ч. Курсът е разделен на те-
оретична и практическа част и съдържа-
нието е адаптирано с жестов превод. Же-
лателно е присъствието за всички часове, 
но е възможно да се съобразим с работно 

време или учебни ангажименти на учас-
тниците.

Кой може да се включи? Младежи на 
възраст между 15 и 30+ години с намален 
или напълно увреден слух. Предварител-
ни знания и умения не са необходими. 
Необходимо е да разполагате с телефон с 
камера или фотоапарат.

Описание  на курса: фотографският 
курс цели да предаде визуални знания и 

умения на младежите, така че те да мо-
гат успешно да използват фотографията-
като изразно средство за комуникация. 
Фотографията ще бъде използвана като 
инструмент за развиване на творческите 
и артистични умения на участниците, нов 
начин за разказване на истории и себеиз-
разяване. В рамките на курса младежите 
ще научат какви са различните стилове 
във фотографията, как да направят снимка 
с добра композиция, от какво значение е 
светлината, как да направят кадри с раз-
лична перспектива и как да предадат пос-
лание чрез фотографията. Участниците ще 
получат индивидуална задача (може и по 
групи), която да изпълняват по време на 
целия курс. След всеки час ще имат рабо-
та върху тази индивидуална задача, насо-
ки и практика. В края на курса ще бъдат 
представени всичките проекти и ще бъде 
създадена онлайн фотоизложба.

Лектори на курса са Добрин Минков - 
пейзажен фотограф https://dobrinminkov.
com/; Николай Стойков - документален 
фотограф https://motif.media/; Фани Бъч-
варова - документален журналист и кура-
тор https://motif.media/. 

За допълнителна информация и въ-
проси се обърнете към: Фани Бъчварова, 
тел. 0888 752765 (viber, whatsapp); имейл: 
fani@motif.media 

Фани Бъчварова

Миналия месец в сградата на 
СГБ беше проведено Общото от-
четно-изборно събрание на На-
ционалната асоциация на прево-
дачите на жестов език в България  
(НАПЖЕБ)

Общото събрание  - върховен ор-
ган на Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в Бълга-
рия (НАПЖЕБ), по устав се провежда 
ежегодно като отчетно, а на всеки три 
години – като отчетно-изборно. Тако-
ва бе то през настоящата година. 

Събранието премина при неби-
вал интерес - цели 10 работни часа, с 
изключително интересни и полезни 
дебати.

Председателят на НАПЖЕБ, Ми-

лена Гъркова-Калинова, официално 
откри общото събрание, като привет-
ства всички с „Добре дошли!” и пред-
стави официалния гост на събрание-
то – Николай Нинов, председател на 
Съюза на глухите в България, който 
отправи топли думи на поздрав към 
участниците. Беше прочетен поздра-
вителен адрес от името на Величка 
Драганова, председател на Нацио-
налната асоциация на сляпо-глухите 
в България, с пожелание за успешно 
провеждане на събранието и апел за 
дългогодишно партньорство.

 Председателката на НАПЖЕБ 
Милена Гъркова-Калинова изне-
се  обобщен доклад за дейността 
на ръководството на организацията 
за изминалия тригодишен мандат 

2019-2021 г., както и отчетния  до-
клад за дейността на НАПЖЕБ за 
2021 г. И двата доклада  бяха съпро-
водени от презентации, илюстрира-
щи акцентите в работата на УС през  
годините  на изминалия мандат.

Събранието прие и програма за 
дейността на НАПЖЕБ през 2022 г.

Състоя се и избор на ново ръко-
водство от 7 членове. Председател  
на НАПЖЕБ отново е  Милена Гър-
кова-Калинова, единодушно избра-
на от всички.

А за  всичко останало, което се 
случи на събранието, очаквайте 

разширен материал
в следващия брой на вестник 

„Тишина”.

В РО-Стара Загора

ЖЕНСКИЯТ ПРАЗНИК 8-МИ МАРТ

Всеки знае, че празникът 8 март е денят на жената или 
денят на майката, както е известно в България. Осми март 
е празник, който би трябвало да ни кара да се чувстваме 
по-специални. Всяка жена има нужда да бъде обичана, 
глезена, желана, да ни подаряват цветя, да ходим на 
фризьор, да бъдем ухажвани. Ако искате да празнувате 
– правете го всеки ден, ако искате да уважавате себе си, 
майка си и околните – правете го толкова пъти, колкото 
имате нужда. 

 РО на глухите от гр. Стара Загора организирахме 
празненството в ресторант „Траяна“. Групата беше от 25 
души, които дадоха началото на празника от 19.00 часа. 
Приветствие поднесе председателят на РО на глухите гр. 
Стара Загора, Антония Хубенова, която пожела да изкарат 
незабравима празнична вечер. 

Спазихме нашата традиция за избор на „Жена на годината“ 
като се даде възможност, чрез жребий миналогодишната 
победителка Надя Атанасова да избере и късмета се падна 
на Зоя Илиева. Щастливката беше удостоена със статуетка, 
която беше с форма на красива жена.

 За финал на вечерта ни чакаше друга изненада – 
празнична торта, на която се насладихме подобаващо и 
която ни напомни, че ние, жените, винаги трябва да сме 
красиви, сладки и боготворени!  

Антония Хубенова 
председател на РО-Стара Загора

На 26 март 2022 година моят баща и дългогодишен 
член на районната организация на глухите в. Стара За-
гора Тодор Хубенов, отпразнува 70-годишен юбилей.
Дълги години той беше един от най-големите активисти 
в съюзната дейност в областта на спорта и социалната 
сфера в Съюза на глухите в България! 

Фамилията те поздравява по случай твоя голям юби-
лей и всички ти желаем крепко здраве, още много по-
води за празнуване, дълги разходки с приятели и много 
забавни моменти!

Не се предавай пред нищо!

От Антония Хубенова, 
председател на РО на глухите в Стара Загора

Нов курс по фотография за младежи с увреден слух

Хоризонти за партньорство и успех

 Честит юбилей на Тодор Хубенов!
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ЗАПОЧНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В 
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Отчетно-изборно събрание 
на ТО-Градска към РО-Дупница

На 26 март т. г. в клуба на ра-
йонната организация на глухите се 
проведе  отчетно-изборното събра-
ние на градската  териториална  ор-
ганизация, на което присъстваха 55 
членове. 

Събранието премина при след-
ния дневен ред: 1. Отчет за дей-
ността на съвета на организацията 
(СО). 2. Приемане на програма за 
дейността на ТО-градска. 3. Избор 
на председател и членове на съвета 
на ТО-Градска. 4. Избор на делегати 
за общото събрание на РО. 

Събранието беше открито с 
кратко  приветствие от председа-
теля на РО-Дупница Петър Тричков
към присъстващите членове.  

Отчетът за дейността на орга-
низацията за изминалата 2021 г. 
бе представен от Мария Гълабова,  
председателка  на ТО и бе приет 
единодушно с явно гласуване.

А Петър Тричков запозна  присъстващите с предстоящите национални съюзни меро-
приятия през настоящата година: националния събор със състезание по спортен рибо-
лов,  прегледът на художествената самодейност и  националното първенство по шахмат.

Представена беше и програмата за дейността на ТО за 2022 г.: вътрешно състезание 
по риболов; вътрешен турнир по  шах; честване на 12 юли на Рилския манастир; прояви 
по повод Трети декември; изложби – кулинария, плетива и др. Програмата беше приета 
с явно гласуване с пълно мнозинство.

След това се премина към избор на ръководство на ТО-Градска и на делегати за об-
щото събрание на РО. Прие се да се гласува явно и за всеки един поотделно. С най-много 
гласове 54 – за председател на ГО бе избрана Мария Гълабова, При избора на делегати-
те за общото събрание на РО на присъстващите беше  разяснено решение на РС за броя 
на делегатите и след дадените предложения и последвало гласуване, за делегати бяха 
избрани 10  пълномощници за общото събрание, което ще се проведе през септември. 

С изчерпването на дневния ред общото събрание беше закрито.
Горица Милчева, координатор на РО-Дупница

Снимки Елена Тричкова

В ТО-Перник

Конструктивна среща на можещи хора

На 2 април т. г. териториалната организация на глухите в Перник проведе своето 
отчетно-изборно събрание. 

Присъстваха 23 членове на организацията. А гости бяха Дамян Калчев, председател 
на районната организация на глухите в София и  Илиян Радев, координатор на РО на 
глухите в София.  

На събранието бяха обсъдени важни въпроси за дейността на организацията в Пер-
ник. В изказванията на членовете бяха дадени и много конструктивни предложения за 
бъдещото подобряване на дейността на ТО. 

Беше проведено и гласуване за избор на ново ръководство, както и за избор на де-
легати на отчетно-изборното събрание на районната  организация в София.

За председател на ТО-Перник единодушно - с 23 гласа, беше избран Валери Лоза-
нов. За заместник-председател делегатите дадоха своя вот на Николай Георгиев. 

За пълномощници, които ще представят ТО-Перник в отчетно-изборното събрание 
на РО-София, бяха избрани Валери Лозанов и Галина Генчева.

Николина Лозанова

В РО - Плевен

Заедно в работата и в общите решения

Тази година районната органи-
зация на грухите в Плевен насрочи 
първите отчетно-изборни събрания 
в териториалните си организации 
още в първите дни на март. Дру-
гите останаха да се проведат през 
април. 

За първи път организирахме 
съвместна работа на три територи-
ални организации, по инициати-
ва на районното ръководство и на 
председателя на РО Мирослав Ма-
ринов. 

Оказа се, че това е наистина по-
лезна инициатива. Която може да 
заинтересува и други. Защото кога-
то  работят повече хора, повече са 
и полезните разсъждения, повече и 
по-разумни са предложенията.

На 19 март, край брега на Дунав, 
се събраха членове и активисти на 
ТО- Видин, ТО-Лом и ТО-Монтана.

Отчетите за дейността си на-
правиха пред всички заедно. Из-
борът за ръководства на ТО - също 
беше пред всички. Отговорността 
е по-голяма, когато делата са общо 
достояние!

Единодушно беше мнението, че 
през годината ограничителните  мер-
ки, които бяха наложени заради К-19, 
значително намалиха посещаемост-
та в клубовете. Членовете идваха, когато имаха необходимост от консултация или съвет по 
някакъв личен проблем, или просто минаваха покрай клуба за малко, защото не можеха 
иначе. 

Напоследък, може би заради пролетта и по-топлото време, се почувства значително 
оживление, заради предстоящите пролетни празници.

По време на съвместното събрание, делегатите на всяка от трите териториални ор-
ганизации, дадоха отчет както за успехите, така и за проблемите си. Например от Лом 
споделиха проблема си с плащането на водата в жилищния блок. А от Монтана изтък-
наха проблема с трудното отчитане на електроенергията в клуба, който е собственост 
на общината. Секретарката информира присъстващите, че благодарение на подкрепата 
от ЦУ на СГБ, вече е задвижен процесът на справедливо разрешаване собствеността на 
клуба. 

Накрая протекоха и изборите. За председател на ТО-Видин беше избран Евгени Це-
ков. За председател на ТО-Монтана - Недко Жеков. За председател на ТО-Лом - Дими-
тър Кирчев.

Те ще бъдат и делегати на отчетно-изборното събрание на районната организация 
на глухите в Плевен.

Димитрина Каракирова, координатор на РО-Плевен
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* Глухият Никлас Маурицсон 
отвори ресторанта си в нача-
лото на миналата година, в 
тежкия период на пандемията 
от коронавирус. 

*  Това беше изключителен 
риск за един млад амбициозен 
швед, който реши да храни 
точно в такъв момент глухи и 
чуващи клиенти.

* Храната тогава той пред-
лагаше само с поръчки. Но сега 
вече има прекрасна клиентела 
и много посетители. 

Да направите поръчка на жес-
тов език в ресторант и да общу-
вате ефективно с персонала, е 
мечта за много глухи хора. Това 
обаче е реалност в ресторанта 
„Niclas Kök & Bar” в град Йоре-
бро, Швеция, който се управля-
ва от глухия Никлас Маурицсон.

27-годишният швед отвори 
ресторанта си през март 2020 г. - 
почти по същото време когато из-
бухна пандемията. „Разбрах, че е 
малко лош моментът, но от друга 
страна, никога няма идеално вре-
ме - разсъждава Маурицсон в ин-
тервю. - Ако знаех за пандемията, 
щях да отворя ресторанта поне 
месец по-рано. Но тогава исках 
да съм изряден. Разбира се, беше 
си голямо предизвикателство за 
мен, даже повече от риск, но по-
лучих голяма подкрепа от общ-
ността на глухите”, казва собстве-
никът и готвач на Niclas Kök & Bar 
(на шведски: кухня и бар). 

Ресторантът е много близо до 
центъра на града и според Ма-
урицсон е в перфектен район: 
тук има училища за глухи, вклю-
чително готварското училище, в 
което е ходил. Те са на няколко 
минути пеша. Също така наблизо 
има офис и голяма преводаче-
ска фирма. „Тук са събрани мно-
го институции за глухи, а за нас 
това е нещо като нашата „глуха 
улица”, смее се собственикът на 
ресторанта. В готварското учили-
ще наблизо той е научил  всичко, 
което трябва да знае за занаята.

 Но му е трябвало и много 
труд, за да се научи как сам да 
управлява ресторанта. „Преди да 
отворя ресторанта си, се свързах 
с много хора, които имат опит в 
тази област -   казва главният той. 
- И научих много неща по време 
на работата. Преди всичко е жиз-
неноважно да имате добра мре-
жа и контакти.” 

На същото място преди време 
е имало заведение с други глухи 
собственици. „Това е другата при-

чина, поради която имах много 
негативни мисли преди открива-
нето. Не знаех дали ще работи. 
Предишният ресторант затвори 
тъжно. Но когато реших да започ-
на, си помислих, че най-важното 
е да познаваш района и хората, 
да си един от тях и съобразно 
това да изработиш менюто и съз-
дадеш уют в заведението. След 
като измина година и половина, 
мога със сигурност да кажа, че е 
наложително винаги да бъдете 
позитивни, за да останете и да 
запазите страстта си”, категори-
чен е той. „Преди всичко трябва 
да сте „100 процента отдадени”. 
Това се дължи и на факта, че той 
сам е финансирал бизнеса си: 
„Не съм теглил заем или нещо 
подобно за ресторанта.”

Подкрепата на общността на 
глухите също е важна за него: 
„Когато разбраха, че отварям 
този ресторант, общността на 
глухите беше развълнувана. Зна-
ете ли, за всички тук ресторантът 
стана за нас някакво своеобразно 
безопасно място за глухите сред 
толкова много чуващи хора.”

 Освен глухи, той вече има и 
много чуващи клиенти. „Фактът, 
че в ресторанта работят само глу-
хи хора, не е проблем за повечето 
чуващи посетители. Дори напро-
тив - това е привлекателно за тях. 
Носи и любопитство, но повече 

удоволствие от общуването между 
персонала и посетителите:  „До-
сега не съм имал чуващ човек да 
влиза и веднага да си тръгва, само 
защото всички тук са глухи. Има-
ше една ситуация веднъж, когато 
една двойка чуващи хора влязоха 
в ресторанта и всички други впе-
риха очи в тях. Те бяха изненадани 
и не знаеха как да се справят. Но 
останаха и после много дни идва-
ха специално, за да бъдат с нас.”

 В момента собственикът на 
ресторанта има постоянни служи-
тели.„Всички те са глухи. Глухите 
са по-добри служители”, казва 
Маурицсон решително. В бъдеще 
той определено би искал да раз-
шири ресторанта си и да наеме 
още глухи хора, като по този на-
чин да разбие предразсъдъците.

Много чуващи хора биха си 
помислили, че глухите не мо-
гат да работят в ресторанти. Не 
е вярно. Семейството му – две 
глухи сестри и чуващи родите-
ли, разбиращи жестовия език, са 
непрекъснато до него и помагат. 
През повечето време предприе-
мачът прави всичко сам: „Често 
мога да преценя колко хора ще 
дойдат на ден. След това пригот-
вям храната съответно”. 

Освен различни ястия в меню-
то са включени и типични швед-
ски ястия. Особено популярно е 
шведското ястие Smörgästärta, 

което означава „сандвич торта”. 
Има няколко вида хляб с пикант-
ни пълнежи, а всичко се покрива с 
нещо кремообразно като майоне-
за и заквасена сметана. В менюто 
влиза и едно немско ястие – шни-
цел: „Гаджето на сестра ми е гер-
манец. След като говорих с него, 
реших и аз да предложа шницел.” 

Често има и само бюфет. Рес-
торантът не работи всеки ден 
заради пандемията – в момента 
работи в сряда, петък и събота от 
17 часа. В другите дни работно-
то време също може да варира. 
Например има и обедни меню-
та или различни работни часове 
през коледните празници. В ос-
таналото време предлага всеки 
ден кетъринг за различни хора, 
включително  и за други компа-
нии за глухи. 

Mauritzson има няколко съве-
та за глухи хора, които искат да 
отворят свой собствен ресторант. 
Първо – наложително е да се 
подходи положително към про-
екта. Също така, първо трябва да 
помислят какво искат да предло-
жат на клиентите. Най-важното, 
според него, е всичко да е прясно 
сготвено и топло. И още – трябва 
да имат добра мрежа за поръч-
ки и подкрепа от глухите хора. С 
всичко това, съчетано с положи-
телно отношение, могат да по-
стигнат много.

Информация: Шведският 
град Йоребро е разположен на 
около 200 километра западно от 
столицата Стокхолм. 

Известен е още като европей-
ска столица на жестовия език. 
Населението му е приблизител-
но 150 000 души (към 2019 г.). 
Това е шестият по големина град 
в Швеция.  

Според началната страница 
на общината, шведският жестов 
език е вторият най-използван 
език в Йоребро, след шведския - 
с 13 000 потребители. 

В града има сервизен център 
с глух персонал. В Йоребро се на-
мира и единствената в Швеция 
гимназия за глухи и увредени 
ученици.

Росица Караджова, 
по материали от 

интернет

100 ПРОЦЕНТА АНГАЖИРАНИ ПОРЪЧКИ В РЕСТОРАНТ ЗА ГЛУХИ

От стр. 1

Предистория: през 2002 г. беше при-
ет Законът за регулиране на използване-
то на словенския жестов език, който се 
определя като език за комуникация на 
глухите и защитава правото на глухите да 
използват жестов език и да имат достъп 
до информация, използвайки техники, 
адаптирани към техните нужди. С него 
се урежда и обхватът на правото на жес-
тов преводач, както и начинът за упраж-
няване на това право, като се счита, че 
словенският жестов език е  роден език 
на глухите и следователно е език на мал-
цинството в Словения. На 27 май 2021 г. 
словенското национално събрание прие 
акт за изменение на конституцията, като 
вмъкна нова разпоредба – член 62а, коя-
то предоставя конституционна защита 
на словенския жестов език и гарантира 
използването на италиански и унгарски 

жестови езици. Съгласно член 62 относ-
но „Правото на използване на език и 
писменост” „Безплатното използване и 
развитие на словенския жестов език се 
гарантира, а в тези общини, където ита-
лианският и унгарският също са офици-
ални езици, се гарантира свободното из-
ползване на италиански и унгарски жес-
тов език. Използването на тези езици и 
статута на техните потребители се уреж-
дат от закона. Свободното използване и 
развитие на езика на слепите глухи лица 
се урежда от закона.”

Факти: изменението на конституцията 
в момента се случва в труден момент за 
сравнително младата словенска демо-
крация. Но политическите сътресения не 
попречиха да бъде гласувана подкрепа 
на поправката и беше проява на съвмест-
ните усилия на всички политически сили, 
за постигане на консенсус относно необ-
ходимостта от защита и насърчаване на 

жестовия език.  Тази конституционна по-
правка съответства на конституционната 
защита, предоставена на правата на хо-
рата с увреждания в Словения и е проява 
на общата клауза за недискриминация 
– очевиден ход за подобряване на спаз-
ването на конвенцията за хората с увреж-
дания на ООН. 

През май 2021 г. беше публикувана 
информация относно глухите в образова-
телната система, в която се отбелязва, че 
те все още са дискриминирани при пре-
доставянето на образование в Словения, 
тъй като програмите не се предоставят на 
словенски жестов език, а разпоредбите за 
правото на преводачи на жестов език са 
ограничени. Така се стигна до защитата на 
словенския жестов език на конституцион-
на основа, чрез която ще се приемат до-
пълнителни мерки, позволяващи на глухи-
те да се ползват от правата, гарантирани 
от конвенцията на ООН.

Словения не е първата европейска 
страна, която обмисля конституционно 
решение. Португалия, Унгария, Финлан-
дия и Австрия са включили разпоредба  за 
жестовия език в техните конституции, ма-
кар и с различни акценти.

Фактите в сегашно време: на 25 март 
2022 г. представители на Европейския 
съюз на глухите (ЕСГ) бяха поканени в за-
лата на Националния съвет на Републи-
ка Словения в Любляна за консултации 
относно прилагането на конституцион-
ния закон за развитието на словенския 
жестов език, където президентът на ЕСГ 
Марку Йокинен и вицепрезидентът Со-
фия Исари изнесоха презентации за кон-
ституционното признаване на жестовите 
езици. Очаква се в най-скоро време сло-
венският жестов език да бъде утвърден на 
конституционно ниво и така Словения ще 
е петата държава с такъв закон.

Превод и редакция: Петра Ганчева

МЕЖДУНАРОДНИ НОВИНИ

Асоциацията на глухите в Словения е в очакване на 
конституционно признаване на жестовия език
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* Едва ли болниците по 
света могат да разчитат на
по-добри служители за подго-
товката, стерилизацията  и 
пореждането на хирургически 
инструменти в операционни-
те зали. Не - няма по-съвърше-
ни  хирургически асистенти от 
глухите хора.

* За тази професия, внима-
телните очи са от изключи-
телно значение. А   високата 
визуалност на глухите хора 
тук е невероятно предимство!

* Всъщност „Глухата приви-
летия” съвсем не е прост тер-
мин, а цяло научно изследване, 
разработено от американски-
те автори д-р Джоузеф Мъри 
и д-р Дирксен Бауман. 

* Но терминът обобщава 
предимствата, които произ-
тичат от глухотата и жесто-
вия език. 

 Глухите хора са  зрително по-
влияни хора – липсата на слух ги 
прави изключително перфектни 
за възможността на виждат и 
възприемат и  най-малките под-
робности около тях. Затова и има 
професии, особено в областта на 
медицината, където те са просто 
незаменими. Защото в тези  про-
фесии е много важно и визуал-
ното излъчване – на лицето, на 
ръцете, което е присъщо само за 
глухите хора. 

Такива са само част от съжде-
нията на американските автори в 
тяхното изследване, за което ви 
споменахме. Но тук ще ви пред-
ставим най-доброто доказател-
ство за неговата истинност. Като 
ви  запознаем с професионална-
та дейност на  глухата Ан Майер
от Германия. 

Ан Майер работи в работна 
среда, където нейното визуално 
възприемане като глух човек е от 
голямо значение. 

Тя работи в KLE -  Klinik Logis� k
& Engineering GmbH, дъщерно 
дружество на Университетска-
та болница Хамбург-Епендорф 
(UKE) в Германия. KLE отговаря за 
всички логистични процеси в UKE
- една от най-големите клиники в 
Европа. 

Ан Майер е активна тук в об-
ластта на обработката на хирур-
гични инструменти. Медицин-
ските инструменти са безопасни 
само ако са перфектно хигиенич-
но подготвени — това е първото 
условие за такива инструменти 
— като иглодържатели, скоби, 
щипци, скалпели, ножици и пин-
сети и др., които се използвани 
от медицинския персонал  за 
всяка операция. 

Но това не  е всичко — това е 
само първият етап, който трябва 
да се овладее в нейната професия.

 Като хирургичен асистент тя 
има и задължението да е изпъл-
нител и на пълния процес на об-

работка на инструментите. А това 
означава и комплектуването им  
- опаковането на инструментиру-
ма за всякакъв вид хирургически 
интервенции. Например — да 
подготви и опакова комплекти 
от инструменти за операция на 
апендисит, но и комплекта при 
операция на бъбрек, на черен 
длоб, на сърце... И да ги подго-
тви така, че да бъдат поставени 
по най-правилен начин на хирур-
гичната помощна маса.

Това може да направи с ве-
щина само един глух човек — ка-
зват вече и най-видните хирурзи 
от Университетската болница 
Хамбург-Епендорф (UKE) в Гер-
мания, които ползват усугите 
на Klinik Logis� k & Engineering
GmbH (KLF).

Но как се стигна да такова ви-
соко признание?

Самата Ан Майер разкзва, че 
пътят й е започнал от малка бол-
ница от компанията O� o, където 
е работила осем години. Компа-
нията се премества в Полша, а тя 
трябва да си търси работа. Тогава 
неин колега, инвалид й препо-
ръчва до опита като „хирургиче-
ски асистент”.

 „Бях напълно объркана, ко-

гато видях, че в длъжностната 
характеристика пишеше „хирур-
гически асистент”. Не можех да 
си представя това с най-добрата 
воля на света и с възможните ми 
ограничения в комуникацията”, 
разказва тя. Въпреки това колега-
та й с тежки увреждания я насър-
чава — и други глухи служители 
вече работят там.

 Ан Майер определено трябва 
да опита. След успешно интервю, 
става ясна дейността й — подго-
товка на инструменти за различ-
ни екипи от лекари, подредени 
според нуждите на различни ме-
дицински хирургически области. 
Те изискват подреждането на ин-
струменти, които са необходими. 
И които да се изпращат навреме 
за съответна интервенция. 

„Визуалната сила на глухите 
хора е от най-съществено зна-
чение. Това съобщават от пред-
ставителството на служителите 
в работническия съвет на KLE. 
И потвърждават — при глухите  
визуалното възприемане е мно-
гократно по-засилено и следо-
вателно процентът на грешки е 
по-нисък. Това много ясно пока-
зва, че не трябва да се фокусира-
ме върху увреждането, а върху 

съответните силни страни на на-
шите колеги.” 

На професионална специали-
зирана среща един от авторите 
на изследвнето „Гухата привиле-
гия” д-р Дирксен Бауман  изтъ-
ква  уменията на глухите служи-
тели и техния потенциал за па-
зара на труда.  Още като обучен 
фелдшер в миналото, това му 
хрумва при подготовката на ин-
струментариума за работа. Пър-
воначално, той наема двама глу-
хи стажанти. Но по-късно, като 
успешен лекар и учен, започва да 
организира допълнителни курсо-
ве за обучение. По-късно успява 
да вдъхнови и мениджърските 
проекти на KLE. Днес в Klinik Lo-
gis� k & Engineering GmbH, рабо-
тят с най-добро признание осем 
глухи служители като хирургични 
асистенти в инструменталната 
обработка.

„Глухите и чуващите служи-
тели работим  заедно в целия 
екип — казва и Алек Стивънс, 
друг глух асистент. Още преди да 
ме наемат, чуващите служители 
бяха информирани за уврежда-
нето ми. Но нито за миг не съм 
имал нито притеснение, нито 
съм чувствал някаква разлика 
между нас.  Комуникираме из-
ключително добре. Повечето се 
научиха да „пишат”  жестовата 
азбука с пръсти. С други бързо 
контактуваме писмено. 

 Комуникацията работи до-
бре; „Чувствам се абсолютно 
равен на нивото ми със служите-
лите, които чуват. Моите умения 
са приети и независими. Затова 
и на самостоятелната си работа 
имам абсолютно доверие.” 

За служителите с увреден 
слух в KLE има предвидени сре-
щи с преводач на жестов език по 
няколко пъти в месеца. На тези 
срещи те могат да задават вся-

какви въпроси. Така, че да нямат 
никакво притеснение да бъдат 
част от големия екип.

Г-н Елерс, ръководител на 
уиверситетската болница в Хам-
бург  - един от апологетите на 
тази най-успешна инициатива в 
KLE, вижда  огромен потенциал 
в основната идея да  се планира 
развитието на така нареченото  
„масивно чиракуване” на глухи 
студенти, като асистенти по об-
работка на стерилни стоки. „В 
нашата болница ние има такава 
опция за прием на специалисти 
– длъжности за чиракуване съ-
гласно §2 No 1a KHG.  Обучение-
то продължава три години и ще 
им бъде признато като трудов 
стаж. Досега беше възможно да 
се постигне квалификация „спе-
циалист” в рамките на три курса. 
Но според мен обучението със 
срок за бакалаври ще издигне 
представянето на глухите слу-
жители на друго, още по-високо 
ниво. Инициирането на приоб-
щаващ пазар на труда е наша 
голяма грижа. „Ние непрекъсна-
то работим върху това да издиг-
нем нашата роля за Wei, за да 
допринесем за по-нататъшното 
развитие. Поради тази причина 
се опитваме да влезем в посто-
янно сътрудничество с Elbschule 
(образователен център за слух 
и комуникация в Хамбург). По 
този начин успяхме да пред-
ложим на студентите стажове 
и възможност за обучение в 
нашата компания”, обяснява 
Елерс. „Визията ми е хората да 
се разглеждат независимо от 
съответните им увреждания. 
Всички ние сме хора със силни и 
слаби страни, предлагаме да ги 
покажем и да изчерпим напъл-
но съответния потенциал.”

Публикацията подготви  
Росица Караджова 

ПРОФЕСИИ ЗА ГЛУХИ

„Глухата привилегия”
за работа  в болничните заведения

Университетската болница Хамбург-Епендорф (UKE) в Германия
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Отговор от бр. 6

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.Воден поток. 4.Карта за игра. 8.Напречна греда в тунел. 9.Река в Русия. 
11.Правилен многостен. 12.Българска армия.13.Експеримент. 15.Украинска поп певица.16.
Опасност. 17.Роман от Стивън Кинг.19. Американска поп певица. 20.Български артист.  
21.Редица от колони свързани с общ покрив.  24.Египетски бог на слънцето. 25.Музикална 
нота.  29.Стръмен  терен. З2.Плитко място за преминаване на река.34.Първокласен летец 
пилот.35.Земноводно животно.36.Вид руски вертолети.
ОТВЕСНО: 1.Изкуствен интелект. 2.Дълъг период от време.3.Кодекс на труда. 5.Прозвище 
на Скобелев. 6.Цвят на косата.7.Рязка промяна в движение 9.Заупокойна служба. 10.Го-
лям цилиндричен съд. 11.Многостен. 13. Река в Русия.14.Вид български телефони.18.Тур-
ска мярка за тежест. 20.Светещо тяло на пристанище. 22.Музикална нота. 23.Преизподня. 
24.Героиня на Иван Вазов от романа „Под игото“. 26.Житно растение. 27.Древен град в 
Месопотамия. 28.Стръмен бряг.30.Европейски съюз. 31.Бодливо животно.32.Българска 
армия.33.Съгласие.

Съставила: Зоя Гюрова

Аз съм глух човек

Събуждам се всеки ден с вибраторна аларма 
или със светлинен сигнал, който понякога става не-
поносим. Да, аз съм глух човек.

Гледам телевизия, но не със звук и ползвам суб-
титри или жестов преводач. 

По време на събитие или на почивка за обяд 
по телефона съм с моите приятели във Facebook... 
Моят мобилен телефон е моето спасение. Да, аз 
съм глух човек.

Не чувам звука на вятъра, на птиците, на дъжда 
или мелодиите; но онова, което не може да чуят 
ушите ми, очите ми го виждат. Това е най-ценни-
ят ми личен елемент. Това е прозорецът на моята 
душа. А ръцете ми са мостът, който ме свързва със 
света, използвам ги, за да говоря, пиша, разбирам и 
изразявам мислите си, които не са толкова различни 
от вашите. Ние сме едни и същи, просто не мога да 
чуя и да говоря като теб... Да, аз съм глух човек.

Не съм като теб, но не съм глупав. Мога да гре-
ша, но грешка – човешка; ако греша, е защото не 
съм я получила и ако не го направя, това е, защото 
не сме се опитвали да си обясним или защото го 
обяснихте зле, но това не ме прави глупав. Да, аз 
съм глух човек.

Мога да говоря. Някои могат да ме разберат. 
Други – не. Понякога е трудно да ме разберат, по 
същия начин, както не разбираш китайците. Да, аз 
съм глух човек.

Искам да кажа по моя начин, искам да кажа по 
свой собствен начин. Но аз правя същите неща, кои-

Нуждата да споделяш с приятели
Отдавна вече сме в ерата на технологиите и социалните мрежи, които са част от нашето 

съществуване – достъпът ни до фейсбук, туитър или инстаграм е постоянно част от нашето 
всекидневие, защото чрез тях не само запълваме свободното си време, докато разглеждаме сним-
ки, клипчета, полезни съвети или забавно съдържание – използваме  ги и да научаваме новини и 
предстоящи събития, защото информацията в тях се разпространява със скоростта на светли-
ната – невъзможно е да пропуснем предстоящо събитие, обучение или нещо интересно, което ще 
се проведе там, където живеем, в страната и дори в целия свят. 

И макар да знаем, че виртуалната реалност не може да замени истинската, в действителност 
прекарваме по-голямата част от свободното си време пред компютъра или смартфона, за да вли-
заме именно в тях – социалните мрежи, не само за да получаваме информация, но и да разберем 
какво правят приятелите ни, къде са, с кого са, как прекарват почивката си или празниците си, 
дали са променили работата си или колата си или пък ще стават родители. И  същевременно да 
споделим с тях, когато открием нещо забавно, за да се посмеем заедно; да изкажем мнението си 
или просто да публикуваме най-различни снимки или видео клипове от незабравимите ни момен-
ти, защото имаме нужда да покажем какво се случва и с нас, очаквайки съпричастност, съжаление, 
одобрение или похвала, защото приятелите са тези, които винаги са с нас. Това е напълно в реда 
на нещата, защото човек винаги има нужда от общуване; от това да бъде част от глухата общ-
ност, да не е сам, да е с другите като него...

Преди известно време попаднах на постове на мои приятели във фейсбук, които ме изненадаха 
с искрените чувства и мисли в тях. Признавам си честно, че не следя активно профилите, защото 
повечето използват предимно едносрични думи, емотикони или гифчета в коментарите си, а на 
мен това ми е прекалено скучно. 

Реших да ги споделя с вас, да станете съпричастни с нас, хората от глухата общност.
Петра Ганчева

то правите и вие: учене, работа, пътуване, шофира-
не, игри, спорт, сключване на брак и ставане на ро-
дител или учен... Всъщност, имам живот и съм като 
теб! Но аз съм глух, както можеш да си представиш...

(На малката снимка: спомен с легендарна баба 
Радка Серафимова. След нея аз съм последният 
мохикан... Благодаря ти, бабо Радке, че ме обучи 
как да се грижа за любимите ми кактуси! Поклон!) 

Галин, Варна

Можем да работим като 
професионални шофьори 
на тирове и големи 
камиони в Европа!

Да, така е – и до-
казателството е ви-
деоклипът, споделен 
от Алекс Менасрули, 
публикуван във фей-
сбук страницата „ТВ С 
любов за света на глу-
хите”. В видеото младо 
глухо момиче показва 
един огромен тир, кой-
то управлява съвсем 
сама и с него е обико-
лила цяла Европа...

Алекс, Египет

„Видяхме град Петра 
и беше върховно 
изживяване!“

Това е написала под пост със снимките, напра-
вени от Мариана и приятелите й по време на раз-
ходката им из този невероятен град. 

Поради ниските цени на самолетните билети до 
Йордания, древният град Петра се оказва изключи-
телно популярна дестинация за българските туристи.

И някои любопитни факти за 
този прочут в цял свят град: 1. 
Името Петра произлиза от гръцка-
та дума „петрос”, която означава 
скали, камък. 2. През първите ве-
кове преди новата ера се смята, 
че Петра е бил дом на 20 000–30 
000 души и е бил важен търговски 
град. След това повече от пет века 
е бил обезлюден – докато швей-
царски изследовател не го открива 
отново през 1812 година. 3. Градът 
е включен в списъка на ЮНЕСКО 
за световно културно наследство 
през 1985 г. 4. Смята се, че Петра е 
създадена през 312 г. преди Хрис-
та, което го прави един от най-ста-
рите градове в света. 5. Наричат 
Петра и „Розовият град”, поради цвета на скалите, които придобиват 
червено-розов оттенък при залез и изгрев. 6. Петра реално предста-
влява град с гробници, паметници и свещени структури, издълбани в 
каменни скали – само откритите в него издълбани гробници са над 
800. 7. Входът в града представлява тесен проход и е известен като 
„Siq”, което просто означава „ждрело”.

Мариана, Русе

„Един от 
най-уникалните 
водопади е у нас!“

Това написа Ваня от Кърджа-
ли, талантлива глуха художничка, 
добре известна в глухата общност 
не само със създадените от нея 
картини, но и с познанията си за 
цветята, а също и с прекрасните иконописно изрисувани щраусови яйца. 
Оказа се, че Ваня, подобно на Мариана, обича пътешествията и една от 
страхотните й снимки е със замръзналия водопад Мърф, малко известна 
забележителност в околностите на Джебел. Намира се в района на дже-
белското село Ридино, като се върви около час покрай дерето на реката, 
но гледката наистина си заслужава... Ваня е видяла доста красиви места 
на Земята – като например увеселителния парк в Дюселдорф, Германия; 
но за нея чудните гледки в родината си остават едни от най-красивите...

Ваня, Кърджали

Незабравими мигове с любимите 
приятели от страната

Споделянето на снимки 
и видео клипове с любими-
те хора е едно от нещата, 
които глухите много обичат. 
Така и Елена е публикувала 
доста интересни и прекрас-
ни снимки, запаметили не-
забравими за нея мигове 
– корицата й представя лю-
бимото рижаво и пухкаво 
коте, един от албумите й представя страхотно прекарания празник по 
време на честването на деня на СГБ – 12 юли на почивната база „Рил-
ски манастир”, заедно с глухите приятели от Дупница, Благоевград, Со-
фия, Петрич, Перник  и другите градове от страната.

Елена, Благоевград


