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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ 27 МАЙ 2002 Г.

Съюзът на глухите в България – все по-успешна
организация в днешното ни време

* На 27 май тази година се
проведе Общо събрание на пълномощниците на Съюза на глухите в България.
* Делегатите на този висш
форум на нашата организация
обсъдиха постигнатото през изминалата година и приеха изпълнението на програмата и бюджета на СГБ за 2021 година.
* Приета беше с пълно съгласие новата програма за работа
през 2022 година, както и бюджетът на СГБ за 2022 година.
* По време на форума пълномощниците обсъдиха важни
проблеми, възникнали напоследък и взеха сериозни решения за тяхното преодоляване.
* Общото събрание на пълномощниците през тази година ще
се запомни с пълното съгласие
на делегатите по време на разискванията, както и с общата подкрепа на инициативите, предприети от ръководството на СГБ.
Общото събрание на пълномощниците на Съюза на глухите в България беше открито от
председатела на СГБ Николай
Нинов.

Той приветства делегатите и пожела
успешна работа.
Преди да започне деловата работа,
беше обявено от комисията по преброяването, че според протокола за присъствие,
събранието има необходимия кворум и
може да се организира и проведе.
Деловата работа започна с избор на
работните комисии.
Председателят на СГБ Николай Нинов,
който ръководеше събранието, предложи
състав на двете комисии.
С пълно единодушие беше приет
съставът на Мандатната комисия или комисията по преброяването с председател
- Петър Тричков, делегат от Дупница и чле-

нове - Август Максимов, делегат от Шумен,
и Ненчо Димитров делегат от Бургас.
Гласувано с мнозинство беше и предложението за състава на комисия за предложения и решения на програмата и бюджета на Съюза на глухите в България в
състав: Николай Нинов, делегат от Горна
Оряховица - председател и членове Диян
Демиров, делегат от Варна, Мая Георгиева,
делегат от Плевен, Красимир Альов, делегат
от Пловдив и Владимир Владимиров, делегат от Русе. Поради това, че Красимир Альов
отсъства, водещият на събранието предложи
да бъде заместен от друг член на Управителния съвет - Радка Радева, делегат от Ямбол.
Продължава на стр. 2,3,4

Детски празници с аниматор и в СГБ Честит 40-годишен юбилей!

* Детските празници са най-знаменателните за всеки родител.
Няма нищо по-важно
от празника на детето.
Малкото, нашето дете,
което е тръгнало в своите първи години като
истински герой от приказките или като истинската най-красива
принцеса на света.
* За тези най-великолепни дни за децата ни, а още повече
и за нас, родителите,
Съюзът на глухите в
България започна организирането на детски
празници с аниматор.
Чест прави на ръководството на СГБ за такава
инициатива! Колко радост има в нея, колко
детско щастие, колко
сладки детски усмивки
и колко смях...
* На 13 май тази
година за първи път в
СГБ беше организиран
такъв празник. И нека
веднага да кажем - с
изключителната заслуга на Росица Караджова - завеждащ отдел
„Културно-масова дейност” в СГБ. Тя стана
първият глух аниматор
на детски празници. По
своя воля и по свое желание!
Чeтете на стр. 11

Николай Нинов, председателят на Съюза на глухите в
България, на 30 май т. г. имаше
чудесен повод за празнуване –
40-годишен юбилей!
Ние, eкипът на вестник „Тишина”, бихме искали да честитим от
все сърце този прекрасен праз-

ник на нашия всеотдаен председател, с пожеланията да е здрав,
обичан, много щастлив и все така
успешен!
И да има още много години
такива хубави поводи за празнуване!

Спортно събитие с кауза в столицата
На 28 май т. г. се проведе петото
издание на най-голямото спортно
събитие с кауза – „Run2Gether „България 2022/Тичай да помогнеш!”,
организирано от „Run2Gether България” и „JAMBA”, на което хората с
големи сърца бягаха заедно с хората
с различни възможности и пак заедно, помагайки си, прекосиха финала.
Стартът и финалът на бягането 5 километра бяха пред НДК,
а всички записали се за участие,
проявиха съпричастност към хората с различни възможности, които
искаха да се забавляват, да се смеят и да покажат, че са като всички
други. Сред тях бяха и нашите
приятели Таня Димитрова, Силвина Лозанова, Валери Грозев и
Надя Мирчева.

След като „JAMBA – хъб на
възможностите” е вече факт, тази
година каузата е набиране на
средства за регулярни адаптирани
обучения на младежи с различни
възможности.
Петра Ганчева
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Съюзът на глухите в България – все по-усп
Продължава на стр.2
Председателят на СГБ Николай Нинов, който единодушно
беше избран за водещ на събранието, предложи към дневния
ред, в точка „Текущи” да бъде
включено и разискване по предложение за видеозаснемане на
събранията в бъдеще, както и
обсъждане на жалба адресирана
до общото събрание от районния
съвет на РО-София.
Пълномощниците
единодушно гласуваха дневния ред на
събранието, както и включването на допълнителните разисквания в точка „Текущи”
И - събранието започна работата си по точка 1 от дневния
ред, а именно: „Отчет за дейността на Съюза на глухите в
България през 2021 година”
Председателят Николай Нинов представи доклада с чудесна видео презентация. Още
в началото нека отбележим, че
този път обстойно бяха представени – макар и предимно със
снимки, дейностите на районните организации на СГБ. Какво
по-добро за нашите членове по
места, които бяха горди с постигнатото!
На първо място в отчетния
доклад за изминалата година
Нинов постави големия успех с
приемането на Закона за българския жестов език.
„Разбира се, това е събитието с най-голяма значимост не
само за 2021 година, но и въобще за глухите хора у нас! - каза
той. - На 21 януари 2021 година, 44-тото Народно събрание в
присъствието на представители
на Съюза на глухите в България,
прие текста на Закона за българския жестов език! И с това
действие завърши дългогодишната борба на глухата общност
за признаването на жестовия
език за официален и нормативно уреден. Приемането на закона даде надежда на всички
глухи хора в страната за равнопоставен живот, след годините на
непризнаване и отхвърляне от
обществото.
В месеците след това Съюзът
на глухите в България предприе
редица инициативи за разгръщане на предвидените мерки в
Закона.
Като например това, че започна национално изследване
на българския жестов език и на
жестовите думи, което изцяло
се проведе от Съюза на глухите
в България за установяване на
произтичащите от новия закон
необходимости за развитие на
жестовия език. СГБ имаше съществено участие при формирането на държавните органи,
съвети и комисии за прилагането
на езика в различните отрасли на
обществения живот, както и за
определяне на нови аспекти за
развитие на професията на жестовите преводачи и т. н.
Тук споделям участията на
Министерството на образованието и на социалното министерство. Много активно съдействие имахме и от Столична община, където съвместно работихме с екипи от самия състав на
общината – с административния
състав, в лицето на заместник
кмета Керезов, както и с общински съветници от столичния общински съвет, в лицето на Ана
Стойкова.

Осъществихме редица срещи на които разисквахме бъдещата реализация на Закона за
българския жестов език, който
да бъде в подкрепа на глухите
хора. Идеята беше да се изгради
като визия за бъдещето, да бъде
мултиплицирано и във всички
общини в цяла България. Това ще
бъде един много дълъг процес
на съвместна работа с институциите.
През годината бяха осъществявани целенасочено и последователно редица съвещания и
конференции. Ще ги представя
по дати, защото всички имаха еднаква значимост за авторитета на
СГБ.
Започваме от конференцията през месец февруари, която
се проведе онлайн. Тя беше във
връзка с международния ден на
Единния европейски номер 112.
На национално ниво тук беше изтъкнат приносът на Съюза на глухите в България за нова, модерна
система със съвременни технологии за подпомагане на хората
с увреден слух. Тук преди всичко
изтъкнахме нашият стремеж да
включим като опция и като възможност не само текстовото съобщение към спешния телефон
112, но и включването на видео
връзка – като необходима жива
комуникация. Ние ще продължаваме да настояваме това да се
случва.
През месец май се състоя
Общо събрание на пълномощниците на СГБ, което въпреки
ковид мерките, въпреки отсъствието на някои организации, успяхме да го организираме и да го
проведем, както и да вземем важни решения за Съюза на глухите
в България.
През месец септември в съюзната база в хотел „Тишина”
в Старозагорските минерални
бани се проведе национален
семинар с председателите и
координаторите на районните
организации. Тук бяха представени стратегическите цели
за обновяване на дейността на
СГБ. Толкова важни, и, може би,
исторически. Бяха разисквани и
обсъждани най-отговорно всички проблемни ситуации и необходимости, които имат съюзните
членове. Всичко, което имахме
да си кажем и да споделим, го
направихме по време на този
национален тридневен семинар.
Искам да отбележа срещата
на Съюза на глухите в България,
която проведохме с Министерството на труда и социалната
политика. Тя беше по-важната
тема за средствата за целево
подпомагане и подкрепа към
Фонд „Социална закрила”. Тук
ние от СГБ се включихме активно, за да може глухите хора
преференциално да бъдат включени по компонент – 3, в подкрепа за активния и независим
начин на живот на хората със
слухови увреждания. В резултат
на това за глухите хора, които отговаряха на необходимите критерии и изисквания, бяха осигурени безплатни таблети. Тук
държа да подчертая голямата
подкрепа и съдействие от страна на районните организации.
Не само към Централното управление на СГБ, а и като цялостно
съдействие и подкрепа към съюзните членове.
Едно от събитията, което
Съюзът организира от 20 до 26

септември, бяха традиционните
инициативи и срещи във връзка
с Международната седмица на
глухите.
Някои от тях бяха онлайн, а
други бяха на живо. Предварително всичко беше организирано и защитено чрез социалните
мрежи – основно чрез фейсбук.
Там можеше да се следи и да се
види всичко. Беше разпространена видео информация с програма на събитията. Дейност, изцяло организирана от отдел „Културно-масова и организационна
деййност” към СГБ.
От 29 до 30 октомври фондация „Арт офис” в партньорство
с Централния департамент на
Нов български университет, италианската културна асоциация
„Фаториа Витадини” и Съюза
на глухите в България, представиха в културния дом на съюза
обучение за учители, които искат
да включат хора с увреждания в
системата на културни организации в процеса на създаване на
специфични продукти. Това беше
събитие, насочено основно към
глухите хора, които обичат да се
занимават с актьорско майсторство. Преди всичко това са артисти. Беше великолепна обмяна
на опит с италианската културна
асоциация, чиито представители
споделиха много лични впечатления и изживявания от умения-

та на глухите актьори в България
и тяхното майсторство.
На 8 декември Европейският
парламент със съдействието на
Съюза на глухите в България излъчи дискусията „Злоупотреби
със съдебни дела срещу журналисти и активисти: Европейският отговор” с жестов певод от
Съюза на глухите в България.
На 18 и 19 декември екипът
на „Пощенска кутия за приказки” съвместно с представители
на Съюза на глухите в България
организира благотворителен базар на ръчно изработени сувенири от съюзни членове. Искам
да изразя благодарност към центъра във Варна, които изработиха тези сувенири, които ние от
Централното управление на СГБ
представихме.
На 21 декември, по повод
на коледните и новогодишните
празници, беше проведено онлайн коледно тържество с презентации и викторина на страницата на Съюза на глухите в България във фейсбук. Там нашите
участници спечелиха и специални награди.
Театралните изяви в областта
на културната дейност на Съюза
на глухите в България през изминалата година бяха забележителни.
Искам тук да кажа, че Съюзът
на глухите в България направи

много за превръщането на културната дейност привлекателна
за глухите хора. Влагахме много
енергия в това – с идеята да мотивираме всички да се включат в
културните дейности. За да можем да осъществяваме и да реализираме в тази насока такива
дейности и да можем много активно да си партнираме с други
организации.
Един от тези проекти беше
осъществен съвместно с фондация „Арт-бюро”. Става дума за
театралната постановка за глухи и
чуващи зрители, в която участват
и глухи артисти, с цел осигуряване на достъп на децата от глухата
общност до качествена артистична продукция. Три спектакъла на
постановката бяха представени
пред публика от глухи деца от
специалните училища в София и
пред представители на СГБ;
А на 23 септември в културното пространство на дома на
Съюза на глухите в България,
на 2-я етаж, в присъствието на
50 глухи зрители беше показан и
двуезичен проект „Повече няма
да ме чуеш” – в партньорство на
Съюза на глухите в България и
театър „Цвете”. В постановката
участваха чуваща и глуха актриса,
а целият формат се изпълняваше
на жестов език.
На 26 септември онлайн беше
излъчено филмчето „Вещица” в
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пешна организация в днешното ни време

сътрудничество между театър
„Цвете” и СГБ. При което ние се
включихме с предоставянето на
симултанен жестов превод. Филмът беше гледан на живо онлайн
от 379 души. След това, колко са
го гледали – не знам.
На 23 ноември от 19 часа, в
зала 1 на НДК в столицата се състоя и официалната премиера на
българския филм със субтитри
„Чичо Коледа” в присъствието
на 30 глухи членове. Това събитие също беше споделено във
фейсбук.
И въобще, всичките културни
събития, които се случваха, бяха
споделяни с видео клип във фейсбук страницата на СГБ.
Да отбележим със специално отношение и събитията в
сферата на „Спорт и туризъм”.
Пандемията ни беше ограничила толкова сериозно, че спортните събития през миналата година ни доставиха неимоверна
радост.
От 11 до 13 юни на язовир
„Слаковци” се проведе 11 национален туристически събор
със състезание по спортен риболов с участието на 100 състезатели от цялата страна – мъже и
жени.
Знаете, че Съюзът на глухите в
България, Спортната федерация
на глухите в България и младежката организация към Съюза на

глухите в България осъществихме съвместно организирането и
провеждането на събора, а също
подготовката на сценария, заснемането на видео репортажите
във фейсбук.
От 8 до 10 октомври Съюзът
на глухите в България и Спортната федерация на глухите в
България организираха и проведоха поредното национално
първенство по шахмат за глухи,
в което участваха над 50 глухи
шахматисти от цялата страна.
Мъже, жени, девойки и младежи в четири групи, се състезаваха
отделно, по категории. Първенството, с мое съгласие беше споделено във фейсбук страницата
ни. И беше прекрасно, че всички
можаха да го видят. Защото шахматът е един от най-популярните спортове сред младите глухи
хора в България.
Изключително ми е приятно
да ви представя сега и някои от
дейностите на районните организации на глухите в България.
Идеята беше на екипа, който
подготви презентацията и специалните слайдове със снимки от
дейността на районните организации, които ни бяха изпратени.
От РО-Бургас са снимките,
които ни бяха изпратени за онлайн тържество на 1 март, за посещение на боулинг игри по случай 8 март, за проведена екскур-

зия до паметника на Ботев във
Враца, за посещение в пещерата
„Леденика”. А по повод международната седмица на глухите –
посещение на историческия музей в град Кърджали.
От РО-Варна ни показват
снимки за провеждани множество екскурзии, за които се знае,
че има споделено и във вестник
„Тишина”. Показват ни изкачване на връх „Руен”, организирани
спортни празници, участия във
фолклорни празници в Девня и
други.
От РО-Горна Оряховица са
избрали да се представят с посещението им в Дряновски манастир за празника на 12 юли,
както и за осмомартенското им
тържество.
За РО-Дупница най-голямото събитие, което осъществиха,
е четването на 50-годишнината
от основаването на териториалната организация в град Петрич.
Както и традиционния празник,
който организират на 12 юли на
почивната база край Рилския манастир, която е дадена за стопанисване към „Тих труд – Дупница” ЕООД.
От РО-Плевен ни показват,
че са празнували заедно с колегите от Стара Загора и Ямбол
празника 12 юли. Една, така да
се каже, между районна акция,
която е повод за похвала. Но те

се хвалят, че и на Коледа са били
заедно с РО-Стара Загора.
В РО-Пловдив са отбелязали
са 12 юли с екскурзия в Шумен.
Организирали са състезания по
риболов, както и вътрешни първенства по шах. И още цял куп
мероприятия.
В РО-Русе могат да се похвалят с една среща с русенката Цветана Ангелова, заместник председател на Комисията по труда,
социалната и демографската политика в 44 Народно събрание.
Тя беше жената, която направи
всичко необходимо, за да ни
подкрепи за приемането на Закона за българския жестов език.
А русенци са били в „Кръстова гора”, в „Дамасцена”, участвали са в националния събор
по спортен риболов, били са на
„Асеновата крепост” и на екскурзия до Пампорово, до историческия парк „Неофит Рилски” - невероятно богата дейност за година в пандемия!
От РО-София са ни изпратили
само снимки от една екскурзия в
Египет, осъществена благодарение на Даниела, която е много
активна в организирането на екскурзии
От РО-Стара Загора ни представят снимки от посещение на
панорамата в Плевен и „Етъра”
в Габрово по повод празника
на СГБ - 12 юли. Показват ни

и снимки от вътрешен турнир
по спортен риболов, както и от
участието в националния събор.
Представили са ни и организиране на празника за 8 март, но
и за активна просветна дейност,
лекции на различни теми, като
изменението на закона за движение по пътищата, ТОЛЕК, комисията по издаване на лични
карти, шофьорски книжки, обучения за машинно гласуване на
избори и др.
От РО-Хасково са ни предоставили снимки от екскурзията до
„Розовата долина”, състезанието
по риболов, честването на много
празници.
От РО-Шумен са избрали да
ни представят снимки от шах турнири, празнуване на 8 март, на
Великден на открито, пикник за
деня на РО, но и от репетициите
на саводейния състав.
От РО-Ямбол са представили
участие на членовете в шах турнир и във фестивал в Созопол.
В дейността на районните организации има и още много събития, които могат да бъдат представени. Но сега показваме само
най-важното, избрано от самите
тях. Материалите, използвани за
мероприятията са осигурени от
СГБ, както и от спонсори на нашата организация.
Продължава на стр. 4
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Съюзът на глухите в България – все по-усп
Продължение от стр. 3
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
КЪМ СГБ
Представителите на младежката организация взеха участие
в много мероприятия, които проведохме заедно. Знаете, че младежката организация е към Съюза на глухите в България, както
и че всички осъществени дейности се реализират със съдействието на централното ръководство.
А всички теми няма как да бъдат
осъществени без екипа ни като
цяло. Ще подчертая някои от събитията.
Първо - проектът, който стартира с название „Оставете вашите ръце”. Това е част от цялостния
проект за културна дейност на СГБ.
Осъществен с творчеството, което
проявяват глухите хора, заедно с
чуващи, по отношение на ремонта, който се реализира в културното пространство на 2-я етаж в сградата на СГБ. Държа да отбележа,
че материалите са осигурени от
СГБ, а спонсорите ни предоставиха
доста художествени възможности,
за да можем да осъществим този
прекрасен проект. Ето, още сега
на обяд ще може да видите промените и подобренията, които са
направени заедно с доброволците
- студенти от НБУ.
Представители на младежката организация взеха участие
в проектите на „Музейко” - в
изпълнение на международна
инициатива за изкуство с ново
послание. Те представиха презентациите „Глухата култура” и „Индивидуален симултанен превод”.
На 30 септември по инициатива на младежката организация, под егидата на Съюза на
глухите в България, съвместно с
младежката организация на Българския червен кръст във Враца,
беше организирано събитие, което провокира малки и големи да
разбират повече жестовия език.
Младите доброволци направиха
неформални срещи, където запознаваха хората с жестове и фигурации на основни думи и поздрави на жестов език. В същия
ден беше и представлението на
двуезичната постановка „Отвъд
стената“, която събра в салона чуващи и глухи деца. Постановката
беше гледана от над 60 глухи зрители.
Ще говорим и за центровете
за рехабилитация на слуха и говора които са към Съюза на глухите в България.
В кабинетите за рехабилитация на слуха и говора на децата с увреден слух през миналата
година са обучавани 19 деца. А
работата протичаше съобразно
разработените годишни планове
и индивидуалните програми на
всяко дете. Работеше се и индивидуално с родителите и вече
има изградено прекрасно взаимодействие за рехабилитацията
на децата. Подготвени са и програми за работа с децата и в домашни условия. Всички деца се
включиха в коледните тържества
със свои участия и изяви.
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК
Знаем, че Съюзът на глухите
в България има много дългогодишна история в разработването на методиката за обучение по
жестов език, за провеждане на
срещи и обсъждания по въвеждането на жестовия език в обучението на децата като помощно
средство за по-добро образо-

вание. През изминалата година
центърът подпомагаше различните институции и ведомства със
специализирана литература за
изучаването на българския жестов език. Провеждаха се лекции
и изпити за глухи лектори, и за
глухи преводачи. Като изключителен успех трябва да се отбележи обучението и подготовката
на първите 8 глухи лектори и
преводачи, които преминаха успешно обучението и подготовката, и участваха в прилагането на
съвременни технологии.
В процеса на провеждане на
изследването на българския жестов език беше и новата разработка на Мая Йосифова със специалност
„Социолингвистика“
в Софийския университет, като
идеята беше след приключване и
представяне на нейната дипломна работа изработената платформа да бъде използвана от СГБ с
цел изследване на българския
жестов език. Все още сме в процес по изчистване на подробностите по този въпрос.
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
Към центъра, който има филиали в София и Пловдив, се
проведоха два нови курса по
професията „жестов преводач”,
както и за обучаване по български жестов език. Общо за учебната 2020–2021 година обучение са
започнали 15 души. Обучението
се провеждаше от двама глухи
лектори, носители на езика от
професионален жестов преводач, който също се включи в подготовката.
Подобно обучение сме провеждали неведнъж в София и
в Пловдив, а и в Дупница. Осъществи се и курс по български
жестов език за преподователи
и административни служители,
който беше организиран от центъра за подкрепа на студенти със
специални образователни потребности в Нов български университет. Водещи в обучението
бяха служители от ЦУ на СГБ.
ВИДЕО ЦЕНТЪРЪТ КЪМ СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
продължи работа по изготвяне
на субтитри на български игрални филми. Техният общ брой
вече надхвъля 150, като последният български филм със субтитри е „Рицар без броня“.
Системно видео центъръът
оказва помощ на районните и
териториални организации при
изграждането на интернет връзки, и за поддържането на компютърната техника. С прието решение се изработват и новини с
жестов превод, във формата на
видео клипове, които се качват
във фейсбук страницата на СГБ.
За тази дейност СГБ е осигурил
прекрасни условия – като изцяло
е обособен видео център, който
е специализиран за осъществяването на тази наша дейност.
ВЕСТНИК „ТИШИНА“
Екипът на вестника издаде
през изминалата година 22 броя
– които напълно отразяваха случващите се събития в Съюза на
глухите в България, както и международните събития, касаещи
нашите членове.
И през тази година вестникът
продължи да бъде публикуван и
онлайн на сайта на СГБ.”
Презентираният отчетен доклад беше видян и приет с изключителен интерес. И предизвика наистина добронамерени
разисквания и предложения.

За първи път от много години
насам делегатите видяха смисъл да разискват и други насоки
в работата.
Председателят на СГБ първо
изказа благодарност към екипа
от сътрудници, подготвил видео
предентацията. Защото дейността е представена като цяло и като
организация – а не като изяви на
отделни личности. СГБ е от всички нас, от всички вас и от всички
съюзни членове.
И даде думата за разисквания.
Разисквания нямаше, защото
докладът беше изчерпателен и
всички делегати останаха горди от
извършеното през годината. И все
пак, преди гласуването, делегатите в добронамерен диалог споделиха някои свои виждания и идеи.
Като например за новите подходи
в обучението по жестов език.

Отстъпление от новото, разбира се няма да има. Това потвърди и председателят на СГБ,
който отправи апел националната платформа, разработвана от
Съюза на глухите в България да
бъде подкрепена във всички районни организации. Защото това
национално изследване, което се
провежда при пълна прозрачност,
има само едно цел – да опазим
богатството на българския жестов
език. Националната платформа
ще е основа и за усъвършенстване на жестовите преводачи, и на
глухите обучители, които ще овладяват и ще опазят културата на
българския жестов език.
Разбира се отново беше изказана тревога и за намаляването
на членската ни маса, за социалното подпомагане, а и други въпроси.

Отчетният доклад за дейността на СГБ през 2021 година
беше приет с гласовете на всички присъстващи делегати! Против и въздържали се нямаше.
Приет беше с пълно мнозинство и отчетът на сборния бюджет на СГБ за 2021 година. Както и ГФО на СГБ за 2021 година.
Последва представянето на
доклада на Централната контролна комисия за 2021 година.
Тилка Кайрякова, председател на комисията, представи
пред пълномощниците някои
лични впечатления за извършеното от комисията.
„Дами и господа, Вие сте получили материалите за доклада
на Централната контролна комисия. И сте се запознали с него. Тук
ще отбележа само някои по-важни факти.
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пешна организация в днешното ни време
По време на годишното събрание на пълномощниците, разбира
се, бяха обсъдени и други въпроси, по които беше постигнато съгласие.
Но най-важни са решенията, които бяха взети на този висш форум
на Съюза на глухите в българия.
Представяме ги.

Р Е Ш Е Н И Я:
1. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България приема отчетния
доклад за дейността на Съюза на глухите в
България през 2021 г.
2. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България приема отчета на
сборния бюджет СГБ за 2021 г. по приходната част 1 212 421 лв. и 858 205 лв. в разходната част.
3. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България приема ГФО на
СГБ за 2021 г.
4. Събранието на пълномощниците на
Съюз на глухите в България приема доклада
за работата на ЦКК за 2021 година.
5. Събранието на пълномощниците на
Съюза на глухите в България приема програмата за дейността на Съюза на глухите в
България през 2022 година.
6. Събранието на пълномощниците на
Съюз на глухите в България приема бюджета на Съюза на глухите в България за 2022 г.
в размер на 968 050 лв. по приходната част и
997 512 лв. по разходната част и утвърждава
резерв към бюджета на СГБ за 2022 г. 25 000
лв. извън посочената разходна част.
7. Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България упълномощава УС
на СГБ да изготви правилник за заснемане с
камера събранията на пълномощниците на
СГБ, който да се предложи за обсъждане и
гласуване на предстоящото отчетно-изборно събрание на пълномощниците на СГБ.

Нашата проверка в районните организации премина много
положително. Нямаше сериозни
нарушения, които да констатираме. Имаше някои дребни нарушения, допуснати през миналата
година, които към днешна дата
са отстранени.
Искам да подчертая, че там
където имаме по-млади координатори, по-неопитни в работата
на съюза, се видя нуждата от
допълнително обучение за това
как трябва да се води документацията, как да правят връзките
с централното управление и със
своите териториални поделения,
как се правят протоколи на районни съвети и др.
Имахме, както и предишната
година, доста планове за организиране на семинари за обучение
по текущи дейности. Но поради

причини, независещи от нас, се
наложи да ги отлагаме във времето. През миналата година ние успяхме да осъществим само едно
национално събитие – семинар в
Старозагорските минерални бани
с ръководствата на районните организации. Надяваме се, че оттук
нататък положението ще ни позволи да поправим тази липса.
Радост е за нас, че получихме
потвърждение от председателя
Нинов, че след като приключат
отчетно-изборните събрания и
на районно ниво, през октомври
месец или до края на годината
да направим такъв семинар с новите избрани ръководства на районните контролни комисии.
Искам да отбележа официално, че с някои от районните
контролни комисии и с връзката
им с Централната контролна ко-

мисия продължаваме да имаме
огромни пропуски. Има районни организации, в които никога
няма представител на районната
контролна комисия. Фактически,
в документациите на Районните
контролни комисии няма отчетност, която можем да представим. Защото такава документация не ни се представя.
Проверката и в централното
управление също мина положително. Нямаме големи забележки.
По отношение на жалби, които са постъпвали – имаше някои,
които са адресирани до Управителния съвет, за които Централната контролна комисия е давала
становища, мнение и съвети.
Но конкретно, жалби към
Централната контролна комисия
нямаше.”
Йорданка Димитрова

8. На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 и т. 13
от ЗЮЛНЦ, както и във връзка с чл. 38, т. 9 и
т. 10 от Устава на СГБ, събранието на пълномощниците ОТМЕНЯ Решение на УС на СГБ
№ 34, издадено на база Протокол № 4 от
5.05.2022 г.
9. На основание чл. 25, ал. 1, т. 12 и т. 13
от ЗЮЛНЦ, както и във връзка с чл. 38, т. 9
и т. 10 от Устава на СГБ, събранието на пълномощниците счита подадената жалба с вх.
№ 2/29.04.2022 г. от членове на РО на глухите -гр. София за основателна и ОТМЕНЯ
Решение на РС на РО на глухите – гр. София
за насрочване на нови отчетно–изборни събрания в ТО 1 и ТО 2 от градските на РО на
глухите – гр. София.
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СЪЮЗЕН ЖИВОТ

В РО-Пловдив

Вътрешно състезание по спортен риболов

9 юни 2022

ТО- Сливен

Нашите нови приятелства

Тази година ТО-Сливен организира най-хубавите пролетни празници и светлите дни по Великден с една чудесна екскурзия, която осъществиха със съдействието на глухите членове приятели от РО-Варна. Горди са с чудесната екскурзия във
Варна.

На 22.05.2022 година на язовир „Скалар” до с. Войсил се проведе вътрешно
първенство по спортен риболов на риболовен клуб „Златен Шаран” – Пловдив. В
надпреварата взеха участие 9 риболовци.
Състезанието започна след задължителните етапи на инструктаж, теглене на жребий, подготовка, захранване и продължи
7 часа.
Ето и резултатите след състезанието:
Мъже:
На дъно: 1. Александър Методиев
Александров - златен медал; 2. Мартин
Асенов Скечелиев - сребърен медал; 3.
Илия Лазаров Узунов - бронзов медал.
На плувка: 1. Иво Стоичков Лозанов златен медал; 2. Михаил Колев Минков
-сребърен медал; 3. Симеон Тодоров Мечев - бронзов медал.
Жени:
1. Хемис Александрова Александрова златен медал; 2. Радка Петрова Лозанова
- сребърен медал.
Честито на наградените! Пожелаваме им отлично представяне и призови места за
РО-Пловдив на националния събор по спортен риболов, който ще се проведе на 24, 25
и 26 юни 2022 г, на язовира в туристическия комплекс „Рибарника”, между село Гроздьово и село Цонево, област Варна!
Недялка Саркизова

Бяха поканени лично от председателя на РО-Варна Диян Демиров. Останаха възхитени от организацията на пътуването. Всичките 22 членове изразиха благодарности към
прекрасната органанизация от ТО-Сливен.
Посетиха в различни места:
- Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранно византийски мозайки
от Марцианопол (Marcianopolis). Идеята за неговото изграждане се ражда в хода на
археологическите проучвания, започнали през 1976 г. и продължили с прекъсвания пет
сезона. При тези проучвания беше разкрита голяма късноримска сграда с мозайки (villa
urbana).
- Варненският делфинариум се намира в северната част на Морската градина в
град Варна. Открит е на 11 август 1984 година и разполага с 1200 места. Размерите на
басейна са 12 на 15 метра и дълбочина 6 метра, и се пълни с морска вода чрез специална помпена система. Водата се извлича от Черно море на 150 – 160 метра от брега и
дълбочина 3–6 метра, където тя е най-чиста и се подлага на преработка преди да достигне до басейна. Делфинариумът разполага и с кафе-сладкарница с прозрачна стена
към аквариума. Във варненския делфинариум има пет делфина – 3 женски и 2 мъжки
– Кимбо, Доли и Мика (най-известния) са донесени от далечните брегове на Гватемала
и Куба, а Йоана, Бимбо и Флипър са родени във Варненския делфинариум.

СЪЮЗЕН ЖИВОТ
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ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ В СГБ
В ТО-Силистра, ТО-Разград и ТО-градска - Русе

- Военноморският музей във Варна е филиал на Националния военноисторически
музей и представя морската история на България.
Историята на музея започва през 1883 г., когато офицери от Дунавската флотилия
в Русе започват да събират старини. От създаването му до 1955 г. се нарича „Mорски
музей”, а първата му публична експозиция е открита през 1923 г. В сегашната сграда се
помещава от 1955 г., когато минава под ведомството на Министерството на отбраната
и е наречен Военноморски музей.
- Историята за създаването на „Ретро Музей” се заражда преди 10 години. Всичко започва със закупуването на един руски автомобил с легендарната за времето си
марка „жигули” или позната в техническата литература като модификацията ВАЗ 21013.
„Красавицата от Толиати” е главния виновник за да има музей сега, 10 години
по-късно. Тя е вдъхновението на създателя и собственик на музея Цветан Атанасов.
След нейното закупуване следва период на събиране на огромна част от експозицията,
която към днешна дата може да бъде видяна в бляскавата зала на музея.
- Централната зала на Аквариума разкрива пред погледа на посетителите впечатляваща колекция от сладководни и морски обитатели, представени в естествената им
среда. В няколко съседни зали са подредени експозиции, даващи пълна представа за
флората, фауната и специфичните особености на Черно море.
А общуването с приятелите от РО-Варна им донесе истинска радост.
Имаха специална среща в клуба на РО-Варна, където отново бяха приети от
председателя Диян Демиров. Там се срещнаха и се запознаха с много нови глухи
хора.

Общите отчетно-изборни събрания на териториалните организации към районната организация на глухите в Русе проведохме както следва: на 14. 05.22г.
- в ТО-Силистра, а на 15.05.22 г. в ТО–Разград.
На двете събрания присъстваха председателят на РО на глухите в Русе Владимир Владимиров и координаторът Стефка Тончева. Събранията преминаха
при спазване на дневния ред и на устава. Избрани бяха комисии, проведени бяха
избори за председател, ръководство и пълномощници за отчетно-изборното събрание на РО. За председател на то-силистра беше избрана Йовка Петкова, а за
председател на ТО-Разград Пламен Йорданов.
На 28 май се проведе и събранието на ТО градска - Русе, при спазване на устава и дневния ред, и проведен избор за председател, ръководство на ТО и пълномощници за РО. За председател на ТО - градска беше избран Неделчо Минчев.
И трите събрания преминаха при задушевна обстановка, обсъдени бяха проблеми, разяснени бяха въпроси, интересуващи нашите членове, а председателят
на РО-Русе Владимир Владимиров поздрави участниците в събранията на ТО,
като им пожела много здраве и ги увери, че всички ние трябва да бъдем гаранти
за доброто име на СГБ.
Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

А по-късно вечерта, над 55 души се забавляваха заедно в ресторант „Алба”.Останаха много доволни от тази среща и от новите приятелства.
Надяват се догодина пак да се видят.
Ангелина Асенова, председател на ТО-Сливен

На 15.05 се проведе отчетно-изборното събрание на териториалната организация на глухите в Търговище. Гост беше заместник председателят на СГБ и член
на Управителния съвет Диян Демиров.
Събранието се проведе по предварителен дневен ред. Бяха избрани новите
членове на териториалния съвет, както и нов председател на ТО.
По време на събранието бяха дискутирани много въпроси и проблеми, на
които Диян Демиров отговори конкретно и ясно.
Мая Саватеева, координатор на РО-Шумен

РО - Шумен

Една заформяща се традиция - за 6 май да си
правим барбекю на „Шуменско плато”

На 6 май част от членовете на районната организация на глухите в Шумен
решиха отново да се съберат на „Шуменското плато”, където да си направят
барбекю, да се забавляват и естествено
да поиграят като деца.
Още от ранни зори двама наши членове се качиха на платото, за да запазят
места, тъй като напливът по празници
там е огромен. Малко по-късно дойдоха
и всички останали.
Всичко продължи до късния следобед. И решихме, че винаги на 6 май ще
си правим такъв тип среща.
Мая Саватеева,
координатор на РО-Шумен

РАЗГРАД

РУСЕ

В ТО - Търговище

В ТО-Ямбол и ТО-Сливен

На 14 май т. г. в клуба на
районната организация на
глухите в Ямбол се проведе
отчетно-изборно събрание
на ТО-Ямбол.
Гости на събранието бяха
от ръководството на районния съвет към РО-Ямбол
Стефанка Иванова и Славка
Петкова.
Събранието протече по
обявения дневен ред. Обсъдиха се актуални въпроси,
дадоха се препоръки за подобряване работата на организацията. С мнозинство
ЯМБОЛ
бе избрано новото ръководство в състав: председател
- Димитър Стайков и членове: Дянка Рекалова, Милена
Славова и Мехмед Ангелов.
А на 21 май в клуба на териториалната организация
на глухите в Сливен се проведе отчетно-изборно събрание. Гости на събранието бяха
членовете на РС и заместник
председателят на РО на глухите в Ямбол Радка Радева и
Карамфил Ангелов.
На събранието беше отразена дейността на организацията през изминалата
СЛИВЕН
година, поставиха се важни
въпроси.
За председател бе преизбрана Ангелина Асенова, а за членове на РС Иван
Бугов и Исмегюл Мустафова.
Иванка Христова,
координатор на РО на глухите в Ямбол
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Президентът и съпругата му Десислава Радева бяха домакини на бала
на абитуриенти в неравностойно положение в резиденция „Бояна”

След двегодишна пауза, заради пандемията, зрелостници в неравностойно
положение, от всички краища в страната,
отново отидоха на бал в резиденция „Бояна” на 30 май. Сред тях бяха и абитуриентите на софийското училище за глухи деца
„Проф д-р Дечо Денев” и на училището за
глухи деца в Търговище „Св. Иван Рилски”.
„За мен е огромно удоволствие да

бъда домакин на вашия празник. Признавам, че абитуриентският бал и инициативата „Подкрепи една мечта”, е събитието,
което ми липсваше през последните две
години.” - с тези думи се обърна Радев към
зрелостниците. И продължи: „Мечтата е в
основата на всеки успех и ни дава увереност да вървим напред. Не се страхувайте, ако не успеете да постигнете вашата

мечта. По-страшно е, ако няма за какво
да мечтаете и ако престанете да се борите. Превърнете препятствието по пътя си в
трамплин за вашия успех!“ пожела от сърце на абитуриентите Румен Радев.
„Моят съвет е – в живота да правите избори, от които да не се срамувате. Да
бъдете честни и отговорни хора. Да вярвате в талантите и мечтите си, и да се борите

СУУУС „Свети Иван Рилски” в Търговище
изпрати своите зрелостници

за тях. Какъвто и избор да направите – не
позволявайте на никого да отнеме вашите
крила!” каза накрая Румен Радев и пожела весело изкарване на вечерта.
Публикацията подготви Петра
Ганчева, по данни от онлайн медиите
Снимки пресцентър на
президентството

Отново - успешно участие в
изложба на Ваня Петкова

За пореден път дружеството
на художниците и „Арт галерия
ДАР” в Кърджали организираха
и откриха изложба, посветена
на 24 май, в „Керимовата къща”
на ул. „Климент Охридски”, 10 в
града. В изложбата са подредени
38 творби на кърджалийските
художници, сред които и две
култови творби на талантливата
художничка с увреден слух Ваня
Петкова. Изложбата ще продължи
до 6 юни 2022 г. Засега изложбата
се радва на голям интерес и е
много посещаема, което говори за
безспорния талант на участвалите
в нея художници.
Петра Ганчева
Снимки Ваня Петкова

За поредна година училището изпрати своите
абитуриенти от специалността „Производство на
кулинарни изделия и напитки”, професия „Готвач”.
Вълнуващо тържество с много усмивки и малко
сълзи се проведе в училището на 24 май. С топли
думи към своите пораснали вече деца, се обърна
класният ръководител господин Стойчо Стойков.
А директорът на училището, госпожа Полина
Тодорова, им пожела да бъдат все така прекрасни,
вдъхновени и щастливи!

В стилни рокли и с красиви прически, девойките
с нетърпение очакваха да изживеят емоцията от
балната вечер.
А младежите традиционно бяха заложили на
черен или син костюм.
Един прекрасен празник на младостта и
красотата на един неразделен клас — неразделни
в училище и единни в многообразието на живота.
На добър час!
Надка Ботева, главен учител
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НОВИНИ ОТ АРДУС

Изложба „30 г. АРДУС” в Пловдив
На 10 май т. г. Пловдив стана свидетел на едно чудесно събитие - изложба по случай 30-годишнината
от основаването на АРДУС. Тя е разположена в центъра, близо до Военния клуб, на входа на централния
градски парк и се радваше на вниманието на всички граждани, които посещаваха парка.
Жулиета Пейкова

Арт работилница по случай 24 май

На 20 май, в 10.30 ч. в офиса на АРДУС
на пети етаж в сградата на Съюза на глухите в България се състоя арт работилница, организирана от АРДУС, посветена на
най-обичания и почитан български празник – 24 май, ден на светите братя Кирил
и Методий, на българската азбука, про-

света и култура и на славянската книжовност. Споделените снимки във фейсбук
страницата на АРДУС показват моменти
от срещата, на която се събраха всички
желаещи да го почетат празника по свой
начин – направиха си корони с букви,
моливници, но най-вече се забавляваха.

Много важна част от срещата беше презентацията, която всички изгледаха и която накратко им припомни този момент от
нашата история, който ни дава повод за
гордост!
Благодарим на всички деца и младежи, които дойдоха и създадоха толкова

ОТ НАШАТА ПОЩА

Младите влизат в
живота на организацията

Една щастлива снимка от един щастлив
празник получихме в редакцията. Изпрати ни я
Гергана Никифорова, председателката на териториалната организация на глухите в Разград.
На снимката тя е горда леля на своя племенник Атанас Йорданов Карпузов. Атанас е един от
най-младите членове на ТО-Кюстендил, а тази година завърши с отличие средното си образование.
На абитуриентския бал всички са горди и щаст-

ливи. За Атанас обаче предстоят и нови дни в живота, в които неговото бъдеще винаги ще бъде свързано и с успехите на Съюза на глухите в България.
Нека Атанас да има здраве, попътен вятър и
късмет в живота! С такива млади хора делото на
СГБ ще бъде в нови, сигурни млади ръце и души!
Гергана Никифорова,
председател на ТО-Разград

ведро и весело настроение! Благодарим
и на родителите, които се включиха с ценни съвети и пиха кафе с приятели! Особени благодарности на нашите обучители
Дари и Гери, и на г-жа Ива Евстатиева за
презентацията!
АРДУС
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ПОТАПЯНЕ В… ТЕАТЪРА ЗА ГЛУХИ

В седмицата веднага
след Великден имах невероятния шанс да присъствам на българската част от
проекта „ТЕАТЪР НА СЪНИЩАТА”, който се проведе в
малката зала на СГБ. Чест-

но да ви призная, не очаквах това, на което станах
свидетел. В проекта участваха млади хора с различни специални потребности
от Испания, България и
Гърция. Нашите участници бяха глухи. Само за два
дни репетиции тези хора
направиха удивителен, завършен спектакъл – „Изчезващ свят”, който според
мен спокойно може да се
поставя на голяма сцена.
Сценарият, режисурата и
декорите бяха на Виолина
Василева-Александрова,

ВИОЛИНА:

- Вили, ще ни разкажеш ли
за проекта, който в момента
се провежда в сградата на СГБ?
- Да, разбира се! Това е един
проект – „Театър на сънищата” по
програмата „Еразмус +”, който започнахме през 2020 г. още преди
пандемията. Това е проект между трима партньори от испанска
страна – специалното училище
„Гаргазинди”, от гръцка - театър
„Аратос” и от българска страна
– театър „Цвете”. Ние бяхме поканени като партньори от испанските колеги, които са автори на
проекта. Решихме нашите участници да са глухи хора, понеже от
години аз лично работя с такива
хора, заедно със Силвана Павлова
(жестов преводач към СГБ, която
участва в проекта като медиатор)
и Росица Караджова (глуха актриса, която е ментор на глухите младежи в проекта), както и с глухите
актьори от театър „Мим-Арт”. И
така нашата група беше създадена от участници, които имат проблеми със слуха, докато в гръцката група има хора със синдром на
Даун, а понякога и такива с други
физически увреждания.

актриса от театър „Цвете”
– българският партньор по
проекта. Виолина успя да
постигне смайващи неща
с тези млади хора за немислимо кратко време.
Сценарият също беше впечатляващ – разказ за постепенното унищожаване на
природата от човека и последствията от това. Беше
истинско щастие за мен
да мога да се запозная с
толкова много и различни
хора, успях да направя интервюта с Виолина, с ръководителката на испанската

- Т. е. този проект е насочен не само към глухите, а към
хора с различни специални потребности?
- Да, за различни хора е проекта. От испанска страна участва
едно специално училище – „Гаргазинди”, в което се обучават
деца с ментални проблеми. И
всъщност смисълът е хората да
се смесват, да научават малко
повече един за друг. Разбира се,
това да се случва чрез средствата
на изкуството – в случая – театъра.
- Да разберат, че не са толкова различни, може би? В преживяванията си?
- Точно така. Да разберат, че
дори в различието има еднаквости и чрез изкуството могат да
осъзнаят, че чувствата на всички
хора са едни и същи.
- Душата, да…
- Душата най-добре се изразява чрез изкуство. Всички хора
изпитват чувства, независимо
кой какво може физически да
прави или не. А театърът борави с чувствата. И така, през 2020
г.започнахме да пътуваме. Първото пътуване беше в Испания,
но пандемията ни сграбчи точно
там и проектът се замрази. Това
е двугодишен проект – трябваше да приключи 2022 г., но ние
получихме разрешение за удължаване на сроковете и затова
го продължихме и тази година.
Междувременно, по време на
пандемията направихме видеозаписи. Аз направих куклени ателиета, които изпратих в Гърция
и Испания, те направиха видеа
с физически театър и по този начин връзката ни продължи. И ето
че сега се отвори такова време,
в което отново да се съберем
заедно. Първо ще бъдат наши

група – Паула и с две от
момичета от Гърция. Имах
възможността да си поговоря и с много интересни
глухи хора, с които съм
запланувала интервюта в
най-скоро време, макар
те самите още да не знаят
за това. Но да се върнем
на проекта. Както ми разказа Виолина, причината
да се избере театралното
изкуство е, че то съдържа
в себе си всяко едно от
останалите изкуства – музика, поезия, танци и т. н.,
което позволява всеки от

гости – ето тук, в сградата на нашите домакини - Съюза на глухите в България, тече този тренинг,
чиято тема е екологията – как
да опазваме природата чиста и
колко е важна тя за хората. След
това май месец ние ще бъдем в
Испания отново, през юни сме в
Гърция.
- Къде в Испания? В кой град
ходихте там?
- Ние бяхме в Калпе, който е
близо до Валенсия, сега обаче
училището в Калпе се е преместило в друг по-малък град – Бениса, в който ще бъдем сега.
- А в Гърция?
- В Гърция ще бъдем в Солун.

ПАУЛА:

- Би ли ни разказала за теб и
твоята работа?
- Да. Аз съм Паула от Испания. Учител съм и работя с
ученици със специални потреб-

участниците да се включи
там, където са неговите
силни страни, предпочитания и способности. В
същото време всички работят заедно, за да постигнат една обща цел – смайващия спектакъл, за който
ви разказах – и няма как
тази цел да бъде постигната без приноса на всеки
един от участниците. Така
проектът е полезен както
за самите участници, които
се развиват и разбират, че
имат способности, за които
не са и подозирали, така и

ности в специалното училище
„Гаргазинди”. Това училище е в
малък град на брега на Аликанте, казва се Калпе. Но в момента
не сме в Калпе, защото ни строят ново училище, затова се наложи да се преместим в Бениса
– малък град, близо до Калпе,
докато новото ни училище бъде
готово. Тогава ще се върнем в
Калпе. Училището ни не е голямо, имаме около 60 ученици
на възраст от 8-9 до 24 години.
Те идват от различни градове
в областта. Нашата цел е да ги
подготвим за истинския живот,
те трябва да се научат как да се
запознават с хора, как да си намерят работа, как да си готвят,
въобще как да се справят с ежедневните си нужди. Разбира
се в обучението са включени и
обичайните предмети, като математика, испански, английски
и т. н.
- А имате ли практика да
търсите работа на вашите
ученици, когато достигнат
определената възраст?
- Да. Опитваме се да си партнираме с различни бизнеси, за
да намерим подходящо място
за нашите ученици. Те завършват на 24 години и пред тях
няма много варианти. Някои
отиват в друго подходящо за тях
заведение за социални грижи,
където да получат необходимата им помощ, но други все пак
започват работа, което е идеалното за тях.
- Как избрахте кои от учениците ви да участват в тази
програма? Защото те са изключително артистични!
- Един от основните предмети в нашето училище е арт драма. Тъй като вярваме, че това
е много важен предмет за тях,

за техните ръководители,
които пък откриват нови
начини да развият потенциала на младите хора, с
които работят. Проектът
си има собствена страничка във фейсбук – Dream
Тheatre Erasmus, на която
съвсем скоро ще можете
да видите заснетия спектакъл „Изчезващ свят”. А
както можете да се досетите, представлението е особено подходящо за глухи
хора. Вижте какво ми разказаха ръководителите на
„Театъра на сънищата”:

ние работим с професионални
актьори и преподаватели, които идват в училището и ни помагат да подготвим всичките си
представления. Това е прекрасна възможност за учениците ни
да пътуват из Европа, защото те
са свикнали да работят в часовете си по арт драма, но никога
не са пътували извън Испания,
извън техните градове. Това е
техния шанс да срещнат други
хора.
- И другите хора да се срещнат с тях?
- Да. Разбира се, разбира се!
Да отидат в чужбина, да видят
как изглежда светът извън Испания, мисля, че това е много
добър опит за тях. Затова сме
толкова щастливи, че намерихме Театър „Цвете”, защото за
нашите деца това е златна възможност.
- Вие стартирахте „Театърът на сънищата”, нали?
- Да. Ние се обадихме на Василис (директорът на гръцкия
театър „Аратос” – б. а.) и на „Цвете”. Това е нашият първи проект.
- Наистина ли? Свършили
сте страхотна работа!
- Така е, защото Василис и „Цвете” имат голям опит и много ми
помагаха – как да напасна всичко,
как да оформя документите.
- Резултатът е впечатляващ!
- Мисля, че това е невероятно преживяване – за децата, но
също и за нас. Пътувайки с тях
ние ги опознаваме по-добре, не
просто в училище, а в реалния
живот. Така, че сме много щастливи, че ви срещнахме и сме
много благодарни за всичко,
което направихте за нас.
Продължава на стр. 11
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Детски празници с аниматор и в СГБ
Продължение
от стр. 1

„Младежкото
пространство”, което неотдавна
организирахме и установихме съвместно с младежката организация към СГБ на
втория етаж в централната
сграда на СГБ, стана невероятно място за радост на
деца и на родители.
А празникът беше прекрасен - рожден ден на
две наши глухи деца. И на
техните родители и майки, разбира се – сестрите
Деница Антова и Боряна
Сапаревска. Съдбата им е
отредила така, че синовете
им Борил Антов - на 5 години и Георги Сапаревски
- на 4 години, да са родени
на една и съща дата - 13
май! Празника си те винаги са отбелязвали заедно и
досега. Но тази година за
всички беше съвсем друго.
Украсата, забавленията
за децата, а съвсем не на
последно място и лакомствата, които опитаха деца
и гости, бяха страхотни.
Двете майки - Деница и
Боряна, отдавна са планирали такова празненство.
Но тъкмо сега откриха тази
невероятна възможност
тук, в СГБ. Защото имаха
глух аниматор, който владее жестов език. И който
знае какво е да се организира щастлив рожден ден
за всяко едно глухо дете.
И ето - в тази роля Росица Караджова облече
костюма на „Жената чудо”
и успя да изненада всички
малки и големи тук и да
забавлява и глухи, и чуващи деца, като изпълни
нелеката задача и спечели
детското доверие.
„Имах щастието да
успея да бъда първият
глух аниматор на детски
празници. Самата аз съм
глуха и като дете съм израснала в един малък град
- Хасково, в който обаче
имаше любов и много
детска радост. Помня ги.
После животът ме отведе другаде. Бях щастлива
с успехите си. Много се
гордеех дори. Но - остана
тъгата ми по детството, по най-щастливите

безбрежни детски дни.
И днес още не съм
изживяла детските си
мечти. Въпреки, че вече
много други хора започнаха да разчитат на мен,
въпреки младостта ми
– и като председател на
МОСГБ, и като завеждащ
отдел „Културно-масова
дейност” на СГБ.
В този ден обаче, бях
изключително щастлива. Защото направих и
нещо невероятно – за
себе си, но и за глухите
деца около мен. Бях аниматор!
Когато обличах костюма си тайно от всички в моя кабинет, почти
нямах дъх да се превърна
в „Жената чудо” Исках да
съм най-добрата - и като
визия, и като характер,
за децата, при които щях
да отида след минути.
Толкова ги обичах и толкова исках да ме приемат
като истински добрата
героиня.
И май успях и този
път. За пореден път в
живота си усетих обичта на малките ми глухи
приятели и на техните
прекрасни родители”.
Но – както всичко при
нас в СГБ е колективно
дело, така не може да не
споменем и труда на още
една глуха жена, която доброволно даде своя труд
- Красимирка Жечева от
София.
„Костюмът бяхме взели под наем. Но липсваха
няколко важни части, които децата ни познаваха от
филмите. И тъкмо Красимирка реши да ушие сама
допълнителните части, за
да „напълни” този костюм
на „Жената чудо”. Тя ги
изработи професионално
със своите „златни” ръце,
но и с голямата си любов!
Благодарение на нея костюмът може да участва и в
конкурс! - разказва Росица.
Така купонът и веселбата бяха гарантирани, а
малките деца бяха щастливи и забравиха напълно
за телефоните, пред които
можеха да стоят мълчаливо пристрастени да играят
забавни игри.

На тържеството имаше
и виден гост - председателя на СГБ Николай Нинов,
който през цялото време беше там. И не спести
най-добрите думи накрая.
Не спестиха възхищението
си и родителите и роднините, и... децата, които за
първи път бяха в своето
истинско пространство, и
успяха да се забавляват и
да щуреят на воля!
Какво повече - нека такива дни да станат обичайни за нашите деца!
Съюзът на глухите в България и специално отдел
„Културно-масова дейност”

към СГБ, има желанието, а
и възможностите да осигурява и в бъдеще за децата
ни и за техните родители и
други мероприятия, за които е нужен глух аниматор.
Като например четене на
приказки, уъркшопове по
рисуване, изява за декламиране на стихове, на танци и... за всичко друго.
Пишете на Росица Караджова,
организатор
„Културно-масова и организационна дейност”
на СГБ, на нейния имейл:
rosiinfo7@gmail.com.
Силвана Павлова

ПОТАПЯНЕ В… ТЕАТЪРА ЗА ГЛУХИ
От стр. 10

КРИСТИНА И ДЕНИ:

- Може ли да ни се представите?
- Казвам се Кристина, на 27
години, от Гърция. Аз съм актриса и в момента уча театрално изкуство.
- Студентка ли си?
- Да. Аз съм студентка, но
също съм и актриса. Завърших
театрално училище и сега уча в
университет. През последните
две години съм част от екипа на
театър „Аратос”. Винаги съм искала да работя с деца и с хора
със специални потребности. Това
е за мен.
- Аз съм Дени, на 29 години.
От Корфу съм. Това е един остров
в Гърция. През последните 10
години работя с деца със специални потребности и обожавам
работата си. Работя по тази програма през последните две годи-

ни с Испания и България.
- Разкажете ми за вашия
театър.
- Театърът ни се намира в
центъра на Солун. Основан е
през 2011 г. Нашият режисьор
и директор на театъра – Василис Цикарас, режисира много
филми и театрални постановки
и преподава актьорско майсторство в Солун. Ръководителите на
проекта „Театър на сънищата”
са Кики и Спиро от нашия екип,
но точно сега в нашият театър в
Солун започна да се играе една
пиеса, в която те участват и това
е причината да не са тук в София
с нас.
- Театърът ви специализиран ли е за работа с деца със
специални потребности?
- Не. Театърът ни е за всички.
Работата с тези деца е нова стъп-

ка за нас. Освен постановки, Василис режисира и продуцира и
филми. Само през последната година излязоха два негови филма.
Той режисира много исторически
филми, защото иска да разкаже
историята на Гърция на гърците и
на останалите хора.
Иначе в нашия театър много
харесваме комедията. Василис
обожава комедията като жанр и
пише сценариите за неговите комедийни постановки.
Ние вярваме, че театралното
образование е от особено голямо значение за децата като цяло,
но особено за младите хора с увреждания. Това е и причината да
се включим в тази програма.
Яна Чиликова
@ Обща снимка:
Иван Дончев

КУЛТУРЕН ЖИВОТ

12 ТИШИНА

П

о случай 1 юни, деня на
детето, Столична община,
направление
„Социални
дейности и интеграция на хора с
увреждания”, съвместно с неправителствени организации (НПО),
осъществи благотворително събитие, което събра деца от различни социални групи, за да се
веселят заедно по случай техния
празник. Визията на събитието
беше да се получи мини социално градче, в което всички да обменят и предават знания и опит
за социално подпомагане на деца
и младежи. Събитието се проведе
в Южен парк, Английската поляна
от 31 май до 1 юни.
Специално организирана театрална и концертна програма
достави празнично настроение
на децата и техните придружите-

За децата - с любов
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ли. Децата имаха възможност да
участват в подготвените забавни
игри и викторини, а в арт ателие
можеха да изработват и оцветяват различни фигури. Аниматори
изрисуваха лицата на желаещите
им като любими герои, а всички
получиха лакомства и подаръци.
Имаше подготвени различни
забавления и игри, викторини,
забавна програма.
Имаше осигурени шатри, в
които НПО бяха разположили
свои рекламни материали, с които популяризираха своята дейност пред широката общественост и направиха изложения на
ръчно изработени материали от
техните потребители.
Пресцентър
на Столична община

Академия за родители - с участие в Soﬁa Summer Fest
След две години без събития на живо, нямахме търпение да се срещнем това лято. Тази година събитието
е два дни и ще се проведе на открито – в рамките на
Sofia Summer Fest в Южен парк II в София, на 16 и 17 юли
– два наситени и ползотворни семейни дни, в които, заедно със специалисти, организации и творчески школи
да учим нови неща, да се забавляваме и да бъдем заедно със семействата си. Доведете децата, бабите, дядовците и приятели!
Какво ще се случи на събитието?
- вдъхновяващи лекции с полезно и интересно знание и мотивация от психолози, педагози, логопеди и
родители.

- водещи организации с полезни и нужни продукти и
услуги за деца и родители.
- практически работилници с демонстрации и упражнения за бременни и бъдещи бащи
- семейни занимания със смях, игри и цветно творчество за цялото семейство.
Защо да дойдеш и да доведеш семейството си?
За да получиш обективна гледна точка и възможни
решения, според личния си подход за всеки момент от
родителството.
Полезни насоки за здравето, образованието и възпитанието на децата в етапите от развитието им.
Практически съвети и трикове, които ще ти осигурят

спокойни семейни дни.
Вдъхновение и нови идеи, за да намериш креативни
решения на различни родителски предизвикателства.
Забавление и идеи за време заедно с цялото семейство.
Нови запознанства в общността на Академия за родители.
Полезни и практични работилници, изложение с водещи организации, срещи със специалисти, занимания
за децата, вкусна храна и подаръци.
Запази си място сега тук: https://bit.ly/3wAS7Gq
От Академия за родители

Балканският „Театър на сенките”
и пътят му до Пловдив

На 16 май т. г. с фотоизложба „Балкански театър на сенките – пътят до Пловдив”
започнаха празниците на древното сценично изкуство, което е в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.
Пловдивчани и гости на града видяха експозицията на пана на открито в „Цар Симеоновата градина” при фонтана на Деметра,
която продължи до края на месеца. Изложбата представя нагледно началото, историята и
развитието на уникалния, запазен единствено на Балканите, „Театър на сенките”, който в
Турция е популярен под името „Карагьоз”, а в
Гърция като „Карагьозис”. Експозицията проследява пътя на 500-годишното изкуство до
наши дни и по много атрактивен начин документира богатството и автентичността на колекциите и на театралните музеи „Карагьоз и
Хадживат” в Бурса и „Спатарио музей” – Маруси в Гърция. Паната показват характерните
кукли, с които се изпълняват постановките в
„Театъра на сенките” – персонажите, символиката и техниките за моделирането им от
ръчно обработена кожа.
Фотоизложбата беше реализирана от
сдружение „АртеВизия”, като част от проекта „Балкански театър на сенките в Пловдив”
и се осъществява с финансовата подкрепа
на община Пловдив, като част от културния
календар на града за 2022 година. В неговите рамки до края на месец май пловдивската публика ще може да се наслади на
театрален фест, уъркшоп за изработване на
театрални кукли, образователни филмови
прожекции, както и на спектаклите на автентичния „Театър на сенките”, представени от актьори от Гърция и Турция.
За официалното откриване дойдоха секретарят на посолството на Гърция в България
Константинос Фасулис, завеждащият бюро
„Публична дипломация” Наталия Стенимахити, вицеконсулите на генералното консулство
на Турция в Пловдив Халит Таръ и Айше Саваш. Думи на приятелство, взаимност, добросъседство и респект към културите на балканските народи прозвучаха от страна на г-н Фасулис и г-н Таръ. Много емоция внесоха и думите на председателя на гръцко-българското
сдружение „Аристотел – културен мост” Янис
Лиолиос: „Поздравявам организаторите от
„АртеВизия” и община Пловдив за тази пре-

красна инициатива! Нашето сдружение „Аристотел”, не е нищо повече от това, което описва името на организацията „Културен мост
между България и Гърция”. Не се познаваме
достатъчно на Балканите, а колкото повече се
познаваме, толкова повече генерираме мир,
обич, развитие, прогрес. Това е нашата мисия, определено това е и посланието на тази
изложба. Само че е по-мащабна и по-голяма,
тъй като се включва и трета динамика – голямата турска култура, родината на „Театъра на
сенките”!
Припомняме на нашите читатели, че за
първи път през 2020 г. писахме във вестник „Тишина” за театъра на сенките, когато актьорската формация на Дениз Карарал от Турция със спектакъла „Вълшебното зрънце” плениха сърцата на учениците
от специалното училище за деца с увреден
слух в града. А на следващата година имаха втори успешен гастрол.
Публикацията подготви
Петра Ганчева
Снимки фейсбук страниците на
„Артевизия” и „Театър на сенките”
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

„Панос”

ПАНАЙОТИС ПАРАШУ - ЕДИН ГЛУХ ТАНЦЬОР ОТ ГЪРЦИЯ

- Г-н Панайотис, преди известно време Вие успешно приключихте първия си етап на
участия в TEDx в Солун, Гърция.
Това е колосален крайъгълен
камък за един млад човек. Вашето послание към зрителите
като въведение?
- През 2019 г., един от ръководителите на TEDx Thessaloniki,
лично се свърза с мен по имейл
и ме попита дали бих желал да
танцувам на тяхната сцена. Бях
страхотно изненадан, защото
съвсем наскоро бях издържал
изпита си в Националното училище по танци в Атина. Дори не се
замислих и за миг, а веднага се
съгласих да участвам. След това
се срещнах с учителя по хореография, който преподава стъпките и последователността на движенията. Работих три месеца в
постановката като млад танцьор,
в която изпълнявах ролята си заедно с други чуващи актьори.
Представянето ни беше страхотно преживяване, а за мен това
беше награда – за възможността
да обменям идеи с други артисти
от различни области (танци, театър, комедия). Гордея се със себе
си, защото успях да направя това
и да дам сигнал на общността
на хората, които комуникират с
жестов език, че всеки може да
направи всичко на същото ниво,
както и чуващите хора.
- Започвате с танци още на
7 години. Какво Ви тласка напред и какво Ви мотивира по
време на танци?
- Започнах да танцувам, когато бях на седем години. Моята
чуваща сестра ме вдъхнови по
време на една лятна ваканция
у дома, където всеки ден танцуваше красиво пред телевизора на музиката в нейния стил в
едно телевизионно предаване.
Вероятно тогава съм получил
мотивация и интерес да го направя. Когато открих страстта
си, помолих родителите ми да
посещавам частно училище по
танци. Тогава те решиха, че това
е само детско желание и не ме
подкрепиха, а започнаха да ме
мотивират за други спортове. Аз
обаче знаех, че нищо не може да
ме направи по-щастлив от танците. За мой късмет, в училище ни

посетиха двама английски артисти, обсебени от театър и танци.
Те искаха да осъществят проект с
нас – в нашата школа за глухи. И
двамата артисти откриха таланта
ми. А аз бях тогава срамежлив.
Съучениците ми ме тормозеха,
защото като мъж се бях посветил на балет и театър. Артистите обаче ме мотивираха – да ги
игнорирам всички и да се съсредоточа върху танцовата си кариера. Това ми даде нова енергия
и самочувствие. Накрая казах
на родителите си, че съм решил
твърдо да отида в частното училище по танци. И те се съгласиха.
Днес съм развълнуван, че научих
много нови неща там. Оттогава
минаха девет години...
- Разкажете за произхода
си. Вие ли сте единственият
глух в семейството си? Как общувате с членовете на Вашето семейството?
- Като единственият глух в
семейството на чуващите, аз общувах акустично и с жестове с родителите и брат си. Но използвах
само жестове със сестра си. И
така, имах двуезично общуване.
- Досега играете в различни стилове по танци - балет,
съвременни танци и хип-хоп...
Кой е любимият Ви стил, който оформя жизнената Ви линия?
- Имам много опит с обучението по танци. Опитвал съм
много стилове, където съм се
справял добре. Но мога да кажа,
че оценявам най-много за себе
си две области. На първо място,
това е съвременният танц, защото е модерен в момента и няма
фиксирани правила за това как
се танцува. Това ми дава много свобода и енергия, от които
се нуждая – така че винаги се
чувствам „в неизвестност”, което
е фантастично. Харесвам и втората област - хип-хоп, защото е
енергоемка, поради скоростта
на изпълнението. Но тук мога да
се изразявам с много мимики, а
и с езика на тялото. Тази комбинация между двете области е заключена в сърцето ми и в крайна
сметка я изживявам най- силно.
- Вече имате признание и
отличие от Кралската академия по танци в Обединеното

кралство. Имате и други ценни награди и признания. Те ли са
доказателството, което искате да покажете покажете на
другите като глух танцьор?
- В известната балетна школа
Royal Academy of Dance в Англия
имах преподавател по балет,
който ме видя и ме попита дали
бих искал да се явя на изпит за
средно ниво. С радост приех
предложението, така че обучителят ми попълни формуляра за
регистрация за изпит. В този формуляр имаше клауза, че хора с
увреждания не се приемат. Тогава не знаех, че треньорът ми е игнорирал засегнатия пасаж и е написал, че нямам увреждане. Взех
изпита същия ден. Жената, която
направи тестовете, веднага разбра по време на моето представяне, че съм глух, но също не
каза нищо. Най-накрая получих
наградата си за това, което беше
напълно неочаквано. Това беше
потвърждение, че мога да продължа да развивам уменията си
и ме накара да разбера, че трябва да продължа кариерата си.
След това самочувствието ми се
увеличи значително. Искам да
благодаря на преподавателите
ми, че повярваха в мен и предприеха такова действие.
- Имате бакалавърска степен от Македонския университет (University of Macedonia).
Разкажете повече. Как се отразява това на Вашите танцови мечти?
- Първата ми университетска
степен беше бакалавърска по
„Специално образование” в Македонския университет в Солун.
Това не беше курсът, който исках
- просто го направих за родителите си. По това време можех да
посещавам лекции сутрин и да
участвам в училището по танци
следобед. Така овладявах методите на образованието четири
години. След дипломирането си
родителите ми ме подкрепиха
в това, което исках да правя - а
именно втора бакалавърска степен по танци.
- Квалификацията като
учител бихте ли могли да комбинирате със страстта към
танците? Имате ли планове
да преподавате танци на други ученици?
- Разбира се, бих могъл да
направя това. Но сега искам да
продължа да се концентрирам
върху своята област - танците.

В по-късен момент ще комбинирам двете степени, така че на
практика ще танцувам и ще преподавам танци. Вече получих няколко предложения, например
от едно училище за глухи. Искат
да науча децата да танцуват там.
Това може да се случи тази година, колко вълнуващо.
- Спечелихте награда от
фондация за обучение в чужбина в магистърска програма.
Избрахте Обединеното кралство. Обяснете вашата мотивация и причини.
- Чрез съобщение от университета попаднах на покана за
кандидатстване, която има за
цел да подпомогне финансово
обучението за магистърска степен по съвременен танц в чужбина. Кандидатствах за това в последния момент, като използвах
и приложението. След още обмен на информация, комисията
реши, че аз получавам наградата
на фондацията. Достави ми невероятна радост. За мен беше и голяма чест в този момент. Не мога
да го опиша с точните думи. Това
обаче означава, че сега трябва
да търся по света добри университети, за да направя нова магистърска разработка и степен.
Още не знам мястото, вероятно
ще е догодина. Мотивацията ми
за това е да задълбоча танцовите си умения и да придобия още
артистичен опит. В крайна сметка
целта ми е да стана професионалист и да имам висока степен на
професионализъм.
- Какви цели сте си поставил за следващите важни етапи в живота си?
- Не мога да кажа какви са го-

лемите ми житейски цели сега,
защото пандемията на корона
вируса породи опасения, че ситуациите, които идват непланирани, също трябва да бъдат осъзнати. За да може човек да овладява живота си. Но аз се радвам
да разкрия три по-малки цели:
първо - да участвам с различни
танцови групи и да имам множество участия в Гърция и по света.
Второ – бих искал да преподавам танци, независимо какви са
хората - млади или стари, чуващи или глухи, инвалиди или не,
които да обучавам в различни
нива. Така, че да мога да отворя
сърцето си с танци, да го споделя
с другите и да се наслаждаваме
заедно. Третото е по-скоро моята голяма мечта. Бих искал да се
явя на Евровизия в Гърция. Ако
изпълня трите си цели, съм уверен, че ще съм това, което искам
днес от живота си.
- Вашето лично послание за
зрителите?
- Искам да кажа на всички
хора на планетата, че е важно
най-простото нещо - да не изключват другите поради различието им. Всички ние сме хора.
Подкрепяйки се един друг, всички
можем да правим големи крачки
заедно. С малко неща, но с уважение и зачитане, всички можем да
постигнем повече заедно.
Просто следвайте целта, която сърцето ви си е поставило. Понякога трябва да вложите много
търпение и работа, но вратите
ще се отворят сами, и един ден
ще ви върнат увереността и силата.
Интервюто взе
Росица Караджова
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Новите технологии в помощ
на хората с увреден слух
Наградите „A Design Awards”
са ежегодни и се присъждат в
следните области: пространствен дизайн (архитектура, интериорен дизайн, градски дизайн
и ландшафтен дизайн), индустриален дизайн (продуктов дизайн, дизайн на инструменти,
дизайн на превозни средства и
машини), комуникационен дизайн (графичен дизайн, дизайн
на взаимодействие и маркетингов дизайн), моден дизайн (дизайн на облекла, дизайн на аксесоари и дизайн на обувки), системен дизайн (дизайн на услуги,
стратегия, качество и иновационен дизайн) и постижения в изкуството и литературата.
Победителите участват в грандиозна гала вечер и церемония
по награждаване в Италия, където ще бъдат извикани на сцената, за да получат своите награди,
сертификати за победители и годишници, а също така получават
и ексклузивно пространство за
участие в изложбата „Най-добрите проекти на годината”, за да покаже работата си в Италия. Един
от спечелилите в това изключително оспорвано съревнование
е Гуанпен Юе, победител в категорията за дизайн на цифрови
и електронни устройства, 2021
- 2022 г., създател на модерното
устройство за превод на жестов
език, носещо името „Мълчание”
(„Silence”).

Според приложената характеристика на устройството, основната му функция е да превежда
на жестов език при необходимост. Гуанпен Юе е създал устройството с ясното осъзнаване,
че глухите хора изпитват много
трудности в ежедневната комуникация. А езикът на жестовете,
поради неговото удобство, се
използва по-често от езика на текста, така че устройството за превод на жестов език ще е крайно
необходимо в комуникацията
между глухите.
В описанието на проекта
на устройството се казва, че
„Silence” е устройство, което
може да прехвърля акустичен
сигнал и жестов ези, с цел да
разруши комуникационните бариери между глухите и останалите хора. В сравнение с други,

това устройство осигурява холографска проекция на преведения
жестов език, като така помага на
глухите да разберат казаното с
глас. Процесът на използването
на преводача е следният: жестовият език се представя, „Silence”
го превежда на целеви език на
глас на слушателите, а те, след
като получат информацията, въвеждат гласовото съобщение в
„Silence”, след обработка на превода. „Silence” извежда превод
жестов език, като по този начин
целият комуникационен процес
е завършен.
Гуанпен Юе е стартирал създаването на устройството през
юли 2021 г. в Академията за изящни изкуства „Lu Xun” в Шенян,
Ляонин, Китай и го завършва
през октомври същата година.
Основният скелет е аноден алу-

миниев оксид; устройството има
четири части, лицевата страна е
модул за соматосензорно разпознаване, задната страна е модул за възпроизвеждане и запис
на глас, горната част е модул за
холографска проекция, вътрешната част е модул за превод и обработка на езикова информация.
Продуктът представлява плосък
правоъгълник, дълъг 40 см, широк 40 см и висок 80 см, формата
е много подходяща за различни
обществени места. Когато се отвори, има екран с холографски
прожекционен модул. Създателят на устройството споделя, че
основният проблем в процеса на
проектиране е бил как да се улови действието на жестовия език,
да се разбере жестовият език,
да се прехвърли този език към
глас, за да се изобрази гласовото

съдържание и определянето на
точната форма на изображението. А проблемът със заснемането
е решен от „Kinet”; трансформацията на жестовия език е решена с пълен набор от процедури;
проблемът с изображението е
решен с устройство за холографска проекция на z-тип.
Малко информация за създателя на устройството: Гуанпен Юе
завършва бакалавърски курс на
архитектурния университет в китайската провинция Ляонин, Шенян през 2004 г. През 2005-2008 г.
кара следдипломната си квалификация в Академията за изящни
изкуства, а от 2008 г. става преподавател в същата тази академия,
която е публичен колеж по изящни изкуства.
Превод и редакция
Петра Ганчева

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО

Глухи изпълнители представиха с жестов език
химна на Америка на тазгодишния „Супербоул”
На 13 февруари 2022 г. в Лос Анджелис
се проведе 56-я финал на професионалната лига на американския футбол, известен като „Супербоул”.
Както се знае, това е едно от
най-гледаните спортни събития не
само в Съединените щати, но и по света.
Тази година обаче, блясъкът на всички досегашни финали беше „затъмнен”
от една изключителна проява - в контекста на жестовия език.
Професионалната лига на американския футбол и Американската национална асоциация на глухите обявиха, че
ще видим трима глухи изпълнители на
американския химн с американски жестов език по време на Супербоул (56) в
неделя, 13 февруари, в Лос Анджелис.
Американската национална асоциация
на глухите и професионалната лига на
американския футбол, работиха с голямо
усърдие, за да изберат изпълнителите на
американски жестов език. И постигнаха
наистина добър резултат.
Глухата актриса Сандра Мей Франк
изпълни с американски жестов език националния химн и „America the Beautiful”
по време на церемониите преди играта. Вокалите бяха изпълнени от певците
Мики Гайтън и Джене Айко.
Глухите рапъри Уорън „Wawa” Snipe
и Sean Forbes изпълниха свои парчета с
американски жестов език на полувреме-

Сандра Мей Франк

Уорън „Wawa” Snipe

Sean Forbes

то. Това е първият път в историята, когато
Професионалната лига на американския
футбол предоставя достъп до глухи изпълнители на американски жестов език за
шоуто на полувремето. А в това шоу участваха и музиканти като Dr. Dre, Snoop Dogg,
Eminem, Kendrick Lamar и Mary J Blige.

В допълнение, професионалната лига
на американския футбол извести, че зрителите могат да гледат шоуто с изпълненията на жестов едик преди мача и на
полувремето, с изпълненията на живо в
NBCSports.com.
Надявам се да видя, че жестовите

езици ще се използват повече в представянето на различни спортове и в бъдеще
- каза знаменитият Wawa. И ще направят
жестовия език редовна част от техните
програми.
Подготви Росица Караджова
по материали от интернет
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Предстоят важни реформи на правителството
За по-малко от месец – крайният
срок е юни т. г., трябва да се реализират около 7 реформи, свързани с вдигането на пенсиите, премахването
на ТЕЛК, безплатните учебници, определянето на „енергийна бедност” и
новият пакет от помощи, включени в
коалиционното споразумение, където
фигурират над 51 мерки в социалната
сфера.

Премахване на ТЕЛК

Управляващите си поставиха за цел
чаканата от години реформа да премахнат системата на ТЕЛК. която е универсален ключ към помощите за хората с
увреждания от държавата. На нейно място трябва да се въведе международната
класификация за функционирането на
човека, уврежданията и здравето – ICR.
В споразумението се разписа, че за шест
месеца трябва да се подготви реформата,
но без да се поставя срок за влизането и
приемането й. Бе разписано въвеждане
на система за преквалификация и връщане на хората с увреждания към пазара на
труда, насърчаване на работодателите за
наемане на хора с увреждания чрез покриване на част от осигуровките.
Предстоят и други 12 ключови промени – в ЗУТ за засилване на контрола и
проверките за достъпността на средата,
рампи в градския транспорт и стикери за
сигнализация при нередности.
Досега депутатите от социалната комисия направиха две изслушвания за
политиките за хората с увреждания. Първото бе с организациите, а второто - с институциите.
Но все още никой, с изключение на
омбудсмана не е взел предвид, че след
отмяната на извънредната епидемична
обстановка, изтеклият срок на ТЕЛК-ре-

шенията, не е удължаван. Председателят
на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите Петър Велчев е изпратил
писмо по този повод до всички правителствени институции, в което сигнализира, че „се получават поне 2-3 месеца
минимум, в които тези хора нямат ТЕЛК
и през това време те не могат да взимат
нито пенсии, нито да получават някакви
социални придобивки или да си заверяват лекарствата. Необходима е спешна
промяна в закона, който да се даде гратисен период от 3 месеца за ТЕЛК-овите
решения.” Омбудсманът Диана Ковачева каза по този повод пред медиите, че
„Хората няма как да живеят без пари, обжалванията траят страшно дълго време и
пак могат да се окажат в ситуация, която
е оспорена. Веднага след празниците
проблемът с ТЕЛК-овете да бъде решен”,
призова тя. И добави: „Допуснат е един
пропуск, който ощетява хората, чиито
ТЕЛК-ови решения изтичат от 1 април и
сега се намират в ситуация все едно нямат ТЕЛК. Трябва нещо да се направи,
за да могат да си извадят решенията”,
настоя омбудсманът. Най-ранните дати,
които се дават в момента за възобновяване на ТЕЛК-овите решения, са в края на
май месец.

Отделен бюджет за
възрастните хора

Един от приоритетите на властта е и
грижата за възрастните хора. Освен реформа на пенсиите, е заложено и преразглеждане на стратегията за дългосрочна грижа, въвеждане на електронно
управление на услугите в домашна среда,
включително и на патронажната грижа.
До 6 месеца трябва да е готов и анализът
на социалните услуги.
Правителството вече публикува наредба за качеството им, с която се налагат стандарти в домовете и наредба за обвързване-

то на социалните помощи с линията на бедност. Предстои обсъждане да се постави и
отделен бюджет за възрастните хора като
част от здравната грижа – тя трябва да мине
към осигурителната система или социалното подпомагане. Разписа се и създаване на
пътна карта и регистър на всички групи с
необходимост от социална подкрепа.

Стратегия
за доходите,

механизми за определянето на минималната заплата и максималният
осигурителен доход

Това ще е и новата гореща точка между коалиционните партньори. Всички в
коалицията са съгласни, че той трябва да
следва бъдещата евродиректива - минималната заплата да е 50% от средната.
Синдикатите са категорични, че инфлацията вече изяде увеличението от 10%,
които бе направено през април. От КНСБ
настояват тя да е поне 760 лв. А според
КТ „Подкрепа” - между 840 и 1000 лв.
Долната граница е според заложеното в
европейската директива за минималните
заплати – да са половината от средната,
а горната е спрямо средните нива на покупателната способност на най-ниското
заплащане в ЕС. Националният статистически институт съобщи наскоро данните,
че около 520 000 от българите работят на
минимална работна заплата, още 800 000
получават минималната, след като им
се приспаднат осигуровките и данъците.
Така повече от 22% у нас живеят около
линията на бедност, която през 2021 г. е
била 504 лв. В Северозападна България
човек разполага едва с около 340-350 лв.
месечно, което означава, че живее с до
12 лв. на ден. В бедност изпадат все повече хора в Шумен, Сливен и Плевен.
През второто тримесечие пък трябва да
са факт електронните трудови книжки, както и регламент за дистанционната работа
Трябва да са приети и национална
стратегия за детето и такава за дълго-

срочната грижа. Да се дефинират понятията „благосъстояние” и „детска бедност”.

Да се определи кои
са енергийно бедни и
каква да е помощта
за тях

До юли трябва да е готова и дефиницията за енергийна бедност и да се определи какво трябва да е минималното количество вода за питейни нужди и битово
потребление. Правителството трябва да
намери решение и кой и как да предоставя този вид нова помощ. Ще трябва
да се въведе и линия на енергийна бедност, но тя ще служи само за дългосрочни
мерки. България е една от трите страни в
Европейския съюз, които попадат в категорията „екстремна енергийна бедност”.
Основната причина са ниските доходи,
следвана от високите разходи за енергийни услуги. Третата причина е качеството
на жилищата – тяхната енергийна ефективност, или доколко запазват топлината.

16 мерки за младите
семейства

Още през първите три месеца на годината коалиционните партньори трябваше
да подготвят за разглеждане и обсъждане
16 политики за младите семейства. Сред
тях са по-високи помощи за раждане. За
първо дете - 500 лв., 1000 за второ, за трето - 1500, и по 200 лв. за следващо. Еднократната помощ за майки студенти трябва
да стане 10 минимални заплати, записаха
такава сума да вземат и всички осигурени
поне за последните 2 г. родители.
Освен това всички деца до IV кл. да
получават за старта на учебната година
по 300 лв.
Предвиден бе данъчен кредит от
6000 лв. за дете на работещи родители.
За обсъждане трябваше да мине и нулев
ДОД върху трудовите доходи на младите
(до 26 г).
Безплатни учебници и инвитро процедури обеща властта. Работещите родители да получават месечна добавка за
дете - 24 минимални заплати, които ще се
дават на вноски, докато детето стане на 7
г. До момента обаче нито една от новите
мерки не е обсъдена и представена.

Бащите ще получат 2 месеца платен отпуск
за отглеждане на дете до 8 години

Предложените промени в Кодекса на труда ще влязат в сила
на 1 август
Бащите ще имат право на
платен отпуск до два месеца за
отглеждане на дете до 8 години.
Отпускът ще може да се ползва
и от биологични родители, и от
осиновители на дете, както и да
се ползва наведнъж или на части.
Това предвиждат предложения на Министерството на труда

и социалната политика за промени в Кодекса на труда, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации
strategy.bg.
Поправките в нормативния
акт са внесени заради изискване
на европейското законодателство.
След като бъдат одобрени от
Министерския съвет и гласувани
от Народното събрание, те ще
влязат в сила от 1 август.

Този отпуск бащата ще може
да ползва само ако не е ползвал
друг отпуск за отглеждане на
дете, който му е бил прехвърлен
от майката. Става въпрос за неплатения отпуск от 6 месеца, на
който и двамата родители имат
право, до навършването на 8-годишна възраст на детето, от които 5 месеца могат да се прехвърлят на другия родител.
Ако бащата е ползвал такъв
отпуск, но периодът е под 2 месе-

ца, той ще има право и на платения отпуск в размер на разликата
между ползвания и 2 месеца, посочва се в нормативния акт.
Мъжете ще уведомяват работодателите си за използването на
този отпуск поне 10 дни предварително, предвиждат промените.
Предстои в друг нормативен
акт да се уточни обезщетение в
какъв размер ще се плаща за новия отпуск за бащи.

Публикациите подготви Петра Ганчева по данни от онлайн медии

ТИШИНА

Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА, e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg
Заместник главен редактор
Яна Чиликова, e-mail: yanakostova@gmail.com
Редактор
Петра ГАНЧЕВА, e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

Дизайн
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ
Росица КАРАДЖОВА
http://www.facebook.com/udbbulgaria
Печатница
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
e-mail: tishina@sgbbg.com
Електронен формат на в. „Тишина“:
http://tishina.sgbbg.com

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор

СПЕКТЪР

16 ТИШИНА

9 юни 2022

Известните глухи хора
В брой 3 на вестник „Тишина“ ви запознахме, уважаеми читатели, с част от поредицата
„Известни глухи хора” на „AI-Media”, която е публикувана с цел да разбие погрешното схващане,
че глухите хора поради пълната или частична загуба на слуха не могат да бъдат пълноценни в
света на изкуството, киното, театъра или пък да пеят, свирят или да чуват музиката.
Авторите на поредицата „Известни глухи хора” твърдят, че в днешно време в киното и телевизията вече има много глухи или с увреден слух талантливи артисти и музиканти, които
имат успешна кариера и са уважавани от всички.
Сред най-популярните артисти с увреден слух са още и Хали Бери, Роб Лоу, Стивън Колбърт,
Уилям Шатнър, Лу Фериньо, Кийфър Съдърланд и... Упи Голдбърг.
Да, Упи Голдбърг също е с увреден слух – тя е губила слуха си постепенно, след като е посещавала шумни концерти и събития. Сега е принудена да ползва слухови апарати и често предупреждава хората за последствията от слушането на силна музика. Голдбърг дори осиновила
глухо и сляпо куче, на което посвещава много грижи и цялата си любов.
„Тези звезди на киното и театъра са само върхът на айсберга” – твърдят авторите на поредицата. И продължават с представянето на глухите и трудно чуващи музиканти и певци:
Will.i.am

Мат Макси

През 2010 г. носителят на мултиплатена награда „Грами” и
хип хоп изпълнител Will.i.am разкри, че страда от постоянен шум
в ушите, изразен в натрапчиво
звънене и едни и същи звуци.
Лекарите му казали, че в крайна
сметка ще загуби слуха си.
Граймс

Шотландската перкусионистка Евелин Глен е глуха от 12-годишна, но има дълга и успешна
кариера като музикант и е сътрудник на много музикални артисти, включително Бьорк, Боби
Макферин и Марк Нопфлър. Глен
смята че глухотата често не е разбирана правилно и че може да
бъде компенсирана с други части на тялото – както сама тя прави, се изявява с боси крака, за да
усети музиката.

Роден с дълбока загуба на
слуха, Мат Макси, основател на
„Deaf Finitely Dope” и преводач
на американски жестов език
(ASL), споделя: „Винаги съм се
чувствал, че съм твърде глух за
чуващия свят, но твърде чуващ
за света на глухите. Моето състояние е необичайно в света на
слуховите хора. Затова и се налага да работя 10 пъти повече, да
чувам със слухови апарати и се
опитвам да чета по устните какво казват всички, въпреки, че не
мога на 100 % да разбера казаното. Вижте как жестовият език
на много места става все по-популярен и това е, защото хората
стават все по-любопитни.”

Манди Харви

налата част от слуха си. Макар да
изпада в тежка депресия, успява
да се върне към музиката, като се
включва в състезанието „Америка търси талант”. След това публикува мемоарите си, написани
в съавторство с Марк Атебери,
в които разказва за проблемите
със слуха и пътя си към музиката.
Найл Йънг

През 1991 г. Найл Йънг, известен канадски певец и автор
на песни заедно групата Crazy
Horse издават концертен албум
на живо, озаглавен „Weld”. Докато миксира албума на живо, Йънг
споделя, че в един момент е за-

почнал да губи слуха си и решава да спре да записва за няколко
години. Загубата на слуха променя и творческия му път – той
казва, че в следващия издаден
албум – „Harvest Moon”, не е искал да чува никакви силни звуци
и въпреки, че все още има шум
в ушите и слухът му да не е перфектен - „животът ми с музиката
продължава.”
Сред
световноизвестните
музиканти, принудени да отменят концертите си, за да запазят
слуха си, са и Фил Колинс (временно прекратява кариерата си
през 2011 г.); Хюи Луис, отменил
турнето си през 2018 г.; Томас
Бангалтер, спрял с участията си в
нощните клубове и AC/DC, които през 2016 г. отложиха част от
турнето си, заради певеца Брайън Джонсън, за да не загуби
напълно слуха си.
Превод Петра Ганчева

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

Специално училище за ученици с увреден слух

"Професор д-р Стоян Белинов"
гр. Пловдив

обявява прием за професионално образование с
придобиване на втора степен на професионална
квалификация без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език след завършен 7 клас за
учебна 2022/ 2023г:

Специалност: 

„Производство на кулинарни изделия и
напитки“
Професия: 

Логопедичен кабинет;
Психологичен кабинет;
Ерготерапевтичен кабинет;
Кабинет Медиатор;
СТЕМ кабинет;
Компютърна зала;

Сензорна зала;

„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
Форма на обучение: дневна

Кабинети за индивидуална
рехабилитация на слуха и
говора;

зала Кариерно ориентиране;

Професионално направление: 

Срок на обучение: 5 години

Две занимални с игротека
за деца в предучилищна възраст;

Учебна кухня;

„Готвач“



Триетажна сграда с модерни
класни стаи;



Зала за психомоторика;
Зала Ритмика;
Кабинет БДП;

Общежитие на пет етажа с
леглова база;
Столова;
Игротеки;
Физкултурен салон и зали
за фитнес;

Евелин Глен

Спортна площадка;
Медицински кабинет;
Охрана и видео наблюдение.

Канадската електронна изпълнителка Клер Баучер, която
носи сценичното име „Граймс”,
известна с уникалния си поглед
върху поп музиката и артистичния си стил, през 2012 г. отменя
множество дати за изпълнения
поради проблеми със слуха си и
решава да прекрати за известно
време музикалната си кариера,
за да не го загуби напълно.

СУДОКУ

През 2017 г. Манди Харви
изпълнява оригинални песни
в „Америка търси талант”
(„America‘s Got Talent”) и получава така желаната награда „Златен бутон” което й даде шанс за
финалните кръгове на състезанието. Харви е с генетичен синдром и загуба на слуха. Въпреки
това, тя учи в щатския университет в Колорадо, за да получи
степен по вокално музикално
образование, като през времето
на следването си загубва и остаСудоку се играе на решетка която се
състои от 9 x 9 пространства разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9 без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 9

Историята пишем ние!
СУ за УУС "Професор дǦр Стоян Белинов" гр. Пловдив

СУ за УУС "Професор дǦр Стоян Белинов" гр. Пловдив 

СУ за УУС
„Професор д-р Стоян Белинов“

Адрес:
гр. Пловдив 
ул. „Прохлада“ № 1

тел.: 032/ 624 126 
тел.: 032/ 626 371 
еǦmail: ssudus.plovdiv@abv.bg 
https://spuǦbelinov.com/

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

Специално училище за ученици с увреден слух

"Професор д-р Стоян Белинов"
гр. Пловдив

приема деца от 2 до 7 годишни за ПГ и ученици от 7
до 18 годишни за училищно обучение (1Ǧ12 клас) след насочване за обучение в специално училище от РЕПЛРДУСОП към РЦПППО. Ние предлагаме:

Обучение от квалифицирани детски и начални педагози;

Обучение от квалифицирани учители по предмети;

Професионално обучение от квалифицирани преподаватели;

Индивидуална рехабилитация на слуха и говора провеждана от специалисти рехабилитатори на слуха и
говора;

Логопедична работа провеждана от магистър логопед;

Психологическа подкрепа провеждана от магистър
психолог;

Ерготерапия провеждана от магистър ерготерапевт;

Целодневно обучение;

Обучение по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, утвърдени от министъра на образованието и науката;

Осигурени закуска и обяд, а за учениците на общежитие и вечеря.

Модерна материална база.

Триетажна сграда с модерни класни стаи;
Две занимални с игротека
за деца в предучилищна
възраст;
Кабинети за индивидуална
рехабилитация на слуха и
говора;
Логопедичен кабинет;
Психологичен кабинет;
Ерготерапевтичен кабинет
Кабинет Медиатор;
СТЕМ кабинет;
Компютърна зала;
Учебна кухня;
зала Кариерно ориентиране;
Сензорна зала;
Зала за психомоторика;
Зала Ритмика;
кабинет БДП;

Общежитие на пет етажа
с леглова база;
Столова;
Игротеки;
Физкултурен салон и зали
за фитнес;
Спортна площадка;
Медицински кабинет;

СУ за УУС
„Професор д-р Стоян Белинов“

Историята пишем ние!
СУ за УУС "Професор дǦр Стоян Белинов" гр. Пловдив
СУ за УУС "Професор дǦр Стоян Белинов" гр. Пловдив

Адрес:
гр. Пловдив
ул. „Прохлада“ № 1

тел.: 032/ 624 126
тел.: 032/ 626 371
еǦmail: ssudus.plovdiv@abv.bg
https://spuǦbelinov.com/

