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МЕЖДУНАРОДНО СЪБИТИЕ

ХХIХ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 10-12 ЮНИ 2022 Г., ПРИМОРСКО

Фестивал на дружбата, надеждата 
и таланта на глухите хора

Тази година ХХIХ фестивал на худо-
жествената самодейност  се проведе от 
10 до 12 юни в Приморско – един от най-лю-
бимите наши градове. 

Повече от 150 самодейци, заедно с техни-
те художествени ръководители и гости от ця-
лата страна се събраха тук. А хотел „Тишина” 
като че ли стана „тесен”, за да приюти цялото 
приятелство и невероятната жизнерадост на 
всички тези хора.

Откриването започна с изпълнението на 
химна на СГБ, който всички  посрещнаха ста-
нали на крака.

„Върви напред, съюзът ни единен
и няма сила да ни раздели!
Сплотени сме и докато ни има -
съюзът ни ще е със нас в бъднини!” 
За първи път на този фестивал всяка една 

районна организация представи нови из-
пълнения - създадени, разработвани и ре-
петирани в трудни условия!  Но – уникални, 
заради желанието  да покажат на всички, че 
не са спирали и за миг по пътя на тяхното усъ-
вършенстване. 

„Всички състави от всички районни ор-
ганизации трябва да бъдат поставени на 
преден план.” – каза  председателят на СГБ 
Николай Нинов. – „Фестивалът беше стра-
хотен! Наистина качествени изпълнения, с 
най-доброто от последното десетилетие, 
което съм виждал лично!“ 

И  нямаше предел за таланта на всеки 
един от изпълнителите – те дадоха всичко. 
Това е забележителен успех за всички само-
дейци.  Блестящи бяха!

Четете и вижте всичко за фестивала 
на страници 2, 3, 4, 5

Така страната ни стана 
първата държава в Европа, до-
макинствала два пъти високия 
европейски форум. 

Изминаха осем години от 
провеждането на младежкия 
лагер на Европейския съюз на 
младите глухи (ЕСГМ) с Генерал-
ната асамблея (ГА) в Приморско.

 По това време аз работех 
като доброволец в младежкия 
лагер и Генералната асамблея 
на ЕСГМ. Може да се каже, че 
това беше стартовият сигнал 
за международната работа на 
МОСГБ в европейския регион. 

А сега, от 2 до 5 юни в София, 
в качеството си на директор на 

ГА участвах в организирането и 
провеждането на Генералната 
асамблея на Европейския съюз 
на младите глухи в екипна рабо-
та с Василен Грозев, Георги Сто-
илков, Иво Ласонов, Теодор Сте-
фанов, Силвана Павлова, Никол 
Александрова, Станислав Панов 
и Габриела Спасова. 

На асамблеята присъстваха 
почти 50 международни делега-
ти, които са ангажирани с устой-
чива младежка работа на евро-
пейско и национално ниво. От 
българска страна делегати бяха 
Вилдана Демерджиева, отгова-
ряща за „Туризъм и спорт” на 
МОСГБ и Алекс Йорданов - се-
кретар на МОСГБ. 

Станахме свидетели на мно-
го оживена дискусия и обмен на 
информация по какъв начин биха 
могли да се променят профилът 
и структурите на ЕСГМ, така че да 
се харесат на всички глухи деца 
и глухи млади хора в Европа. 
Това беше първото присъстве-
но събитие след тежката панде-
мия на COVID-19 и начин глухите 
младежи от различни държави 
да обменят информация и опит 
помежду си и да установят кон-
такти за евентуално сътрудни-
чество в различни проекти.

Четете на стр. 6 за 
работата на форума, 

споделено от Росица 
Караджова

Генералната асамблея на Европейския съюз на 
младите глухи се проведе за втори път в България

Международен младежки 
обмен „Спортът в теб” беше 
организиран и се състоя в от 21 
до 29 май в курортния комплекс  
„Слънчев бряг”, по проект на 
Health Growth Center с финанси-
ране по европейската програма 
Еразъм+”.

Участваха  младежи от 4 дър-
жави: България,  Унгария, Турция 
и Испания, като общият брой на 
участниците беше  45 души на 
възраст от  16 до 26 години. 

България беше представе-
на от две момичета,  членове 
на младежката организация 
към Съюза на глухите в Бълга-
рия – Катя Русева от гр. Сли-
вен и Лили Христова от гр. Ве-
линград.  

Жестов превод през цяло-
то време на събитието осъ-
ществи  Катрин Хаджицинова, 
член на  НАПЖЕБ.

Продължава на стр. 7

Младежки обмен: спортът в теб
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Фестивал на дружбата, надеждата и таланта на глухите хора
Тази година ХХIХ фестивал на художествената самодейност  

се проведе от 10 до 12 юни в Приморско – един от най-любимите 
наши градове. 

Повече от 150 самодейци, заедно с техните художествени ръ-
ководители и гости от цялата страна се събраха тук. А хотел 
„Тишина” като че ли стана „тесен”, за да приюти цялото прия-
телство и невероятната жизнерадост на всички тези хора.

За съжаление, плановете за  провеждането на фестивала на 
откритата сцена в Приморско не се осъществиха. Дъждът вале-
ше и валеше, нищо не можеше да му попречи... А как хубаво щеше 
да бъде публиката да е от жителите и гостите на Приморско! 
Но, каквото-такова. Имахме и гости от Приморско, имахме и 
гости от чужбина, имахме и всичко, което ни беше нужно за да 
се чувстваме прекрасно в читалище „Самообразование” на град 
Приморско, което с готовност приюти нашия фестивал, чиято 
програма беше представена при отлични условия и добро гос-
топриемство.  

10 юни - първият ден, сякаш беше безкраен. Една по една групи-
те пристигаха и се настаняваха. И все повече и повече ставаха хората 
на голямата тераса на хотела. И никой и нищо не можеше да ги разде-
ли. Две години не се бяха виждали и сега всички щастливи се прегръ-
щаха, а после не спираха да споделят преживелиците си. 

А в следобедните часове бяха сериозните репетиции на участни-
ците. Строгото време наистина  беше спазено точно.  И никой, ама 
никой, не усети кога е станало тъмно, кога е станало 22, че и 23 ве-
черта... 

Денят на фестивала - 11 юни,  още от сутринта носеше своята 
тържественост – и като усещане, и като желание. Носеше и нетър-
пението – онова, най-съкровено трептене на душата у всеки един от 
участниците и ръководителите, което придаваше смисъла на всичко 
тук. 

Откриването на фестивала  започна в 16 часа. 
Водеща на програмата беше Силвана Павлова, а на сцената Ро-

сица Караджова и Катрин Хаджицинова осъществяваха жестовия 
превод.

Откриването започна с изпълнението на химна на СГБ, който 
всички  посрещнаха станали на крака.

„Върви напред, съюзът ни единен
и няма сила да ни раздели!
Сплотени сме и докато ни има -
съюзът ни ще е със нас в бъднини!” 
Тържественото откриване на ХХIХ фестивал на художест-

вената самодейност на СГБ започна с приветствието от пред-
седателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов, който 
отправи сърдечни и топли думи към всички присъстващи:

 - Добре дошли на нашия 29 Национален фестивал на художест-
вената самодейност  в град Приморско! За мен е гордост и голяма 
чест да приветствам всички вас тук! Всички вас, които сте дошли като 
участници на националния ни  фестивал.

 Споделям болката си, която и вие знаете: че ние имахме големи 
трудности в продължение на три години, когато нашият фестивал мо-
жеше да се проведе и се отлагаше. Това беше по много причини. Има-
хме трудни моменти, които трябваше да преодоляваме. Всички ние, 
заедно, трябваше  да преодоляваме, както ръководството на Съюза 
на глухите в България, така и ръководствата на районните организа-
ции и всички художествени ръководители на съставите ни, че нямаше 
как да провеждаме едно от най-любимите на членовете събитие – 
фестивалът на нашите таланти. Днес искам да ви благодаря за това, 
че бяхте толкова усърдни и не се отказахте – през цялото това трудно 
време  продължавахте да репетирате, да се борите за развитието на 
културата на глухите хора! Приветствам всички вас! Пожелавам ви ус-
пех на сцената! И вярвам, че ще покажете най-доброто!

 Искам обаче да споделя и друго. На нашите фестивали винаги е 
имало национални „звезди”, които в историята ни досега са участва-
ли и са се запомнили на фестивалите на Съюза на глухите в България.

 На този фестивал – за първи път с толкова светлина и блясък, ид-
ват новите ни бъдещи „звезди” - децата!  Децата ни – призвани да 
продължат това прекрасно дело и младите глухи хора от цялата стра-
на. Няма по-голяма гордост за всички ни! 

 Приветствам Ви и пожелавам успех!
 Залата аплодира и официалния гост Хасан Дикюва, представител 

на глухата общност от Истанбул, Турция.
„Привет на всички! - каза той. - Съжалявам, че не говоря български 

жестов език, но се убедих че повечето от вас владеят международ-
ния жестов език и  ще ме разберете. В няколкото дни, през които бях 
в България, останах възхитен от всичко, което видях. И най-вече от 
факта, че вие за 29-и път правите фестивал на художествената само-
дейност!

Преди време ние в Турция също имахме фестивал на художестве-
ното творчество, който  беше предимно театрален. Сега с болка каз-
вам, че вече  такива прояви станаха по-малко. Затова съм възхитен от 
вашата настойчивост и инициативност. И ще занеса вашето послание 
на моите приятели в Турция. Надявам се да възстановим и нашия об-
мен, който имахме преди години между двете организации. Защото,  
както видях тук, вие влагате много надежди на младото поколение 
– на децата и на младите хора. Това е важно по същество! Това е до-
брият пример, за да имаме добро бъдеще!

Благодаря на всички, които сте тук! Благодаря на Николай Нинов, 
председател на СГБ и на Диян Демиров, заместник председател на 
съюза. Но и благодаря и на всички вас, които дарявате щастие!”

И още едно приветствие развълнува публиката – това на Тодор 
Костов, управител на хотел „Тишина”.

 Какви по-добри думи можеше да каже той, освен: „Добре дошли! 
Вие сте едни от най-важните хора тук сега. Целият град говори за вас! 
За трети път присъствам на ваш фестивал. И съм изключително впе-

Женски шопски танц - детски състав „Приморче“

„Жалба за България“, песен - РО - Ямбол

„Къде си, вярна ти любов народна“ - 
Младежки състав  РО-Пловдив

„Що ли те чакам“, песен, РО - Пловдив

„Грях ли е“, песен РО-Дупница

„Госпожицата“ - детски танцов състав „Приморче“

„Червената шапчица“ - драматизация. 
Деца от РО-Плевен

„Сега съм тук“, песен РО - Ямбол

„Дядо и ряпа“, драматизация, детска група РО-Плевен

чатлен от това, което вие създавате. Това е нещо неве-
роятно! Вие сте специални хора, които правите нещо, 
почти невъзможно.

Искам да ви поздравя за всички ваши инициативи. И 
за всичката ви доблест и чест, за да бъдете най-уважавани 

хора. Изказвам и своята  благодарност към целия 
Съюз на глухите в България  за нашата съвместна 
работа в годините и изключителната си благодар-
ност към председателя Николай Нинов. 

Продължава на стр. 4
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Фестивал на дружбата, надеждата и таланта на глухите хора

„Пред бога раждаме се равни“ - група „Жестим“

„Фотосесия“ - пантомимен етюд, ТО-Търговище

„Мъфини“, пантомима, РО - Шумен

„Празнувай с мен“, песен, РО-Ямбол

„Мамо“ - песен, детски състав РО - Шумен

„Любов раздвоена“, театър „Мим арт“

„Пирински танц“, РО-Варна

„Рождество“ - песен, РО-Пловдив „Страх от самота“, песен, РО-Русе

„Кучето“ - театър с жест. РО - Дупница

„Изповед“ - песен, РО - Шумен

„Лятото рисува“ - 
детски състав РО - Плевен

„Веселите баби“.
ТО - Търговище

„Съдба“ - стих.  
РО - Горна Оряховица

„Ти дойде“ - песен, РО - Бургас

„Най-добрата дума“, песен - 
РО - Русе

„Майчице“, песен. РО-Дупница
„Балонът“ - пантомимен етюд, 

РО - София

„Здравей, как си приятелю“ - сборен състав 
РО-Пловдив, РО - Дупница и РО - София

„Фолклорен танц“ - РО-Пловдив
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Фестивал на дружбата, надеждата и таланта на глухите хора
Продължение от стр. 3

Искам да пожелая на всички да бъдете здрави, щастливи и да бъ-
дете все така една велика организация с велик дух, и да създавате все 
повече такива мероприятия. Пожелавам успех на всички!”

Фестивалната програма започна с изпълнение на детския танцов 
състав „Приморче” от Приморско с ръководител Мария Върбанова. 
Това всъщност беше и поздравът на община Приморско, без чието 
съдействие нямаше как да се проведе този фестивал, организиран и 
с помощта на читалище „Самообразование”. 

Водещата Силвана Павлова  припомни, че  нашата връзка с град 
Приморско е започнала още през далечната 1971 година, когато е 
направена първата копка на хотел „Тишина” – най-обичаната съюзна 
база за отдих и туризъм. Тук са били проведени и много от знамени-
тите събития в историята на нашия съюз. Събития, които са вписани и 
в родолюбивата история на жителите на Приморско. Днешното съби-
тие също ще бъде отбелязано там.

В програмата на фестивала бяха включени  повече от 56 изпъл-
нения на наши самодейци от всички районни организации на СГБ. 

А  изпълненията  на самодейците от  районните  организации бяха 
блестящи - като талант, разбира се, но и като устрем винаги да доказ-
ват себе си! Чест е това! И достойнство!

За първи път на този фестивал всяка една районна организация 
представи нови изпълнения - създадени, разработвани и репетирани 
в трудни условия!  Но – уникални, заради желанието  да покажат на 
всички, че не са спирали и за миг по пътя на тяхното усъвършенства-
не. 

 „Всички състави от всички районни организации трябва да бъ-
дат поставени на преден план.” - каза при закриването на фестивала 
председателят на СГБ Николай Нинов. - „Фестивалът беше страхо-
тен! Наистина качествени изпълнения, с най-доброто от последното 
десетилетие, което съм виждал лично!“  

И  нямаше предел за таланта на всеки един от изпълнителите - те 
дадоха всичко, И това е забележителен успех за всички самодейци.  
Блестящи бяха!

Новото, обаче, беше забележително и с нещо съвсем друго. С 
включването на децата, които завладяха сцената. Децата промени-
ха като че ли и днешното ни чувството за изкуство, за талант и за 
толкова желание за живот и изява. 

Май бъдещето ни е вече сигурно с детските новооткрити  таланти  
и желанието им да  ни  покажат – те, мъничките, какво могат! Оказа 
се,  могат всичко! Нека е така!

Ще видите снимките. Те говорят повече от думите! Насладете се 
на красотата, и на таланта на всички участници!

Фестивалът завърши след повече от 5 астрономически часа, но  - 
като че ли за... миг. С много аплодисменти  и добри  чувства. 

На финала, преди официалното закриване, председателят на 
СГБ връчи грамоти за отлично представяне и участие на представи-
телите на районните организации на СГБ.

 „Както знаем, това са звената, които пряко участват в жи-
вота на глухите хора и в които се случва нашата съюзна дей-
ност.  И всички ние безкрайно ценим вашата работа!” - каза Ни-
колай  Нинов. 

 Грамотите бяха получени от  представителите на районните и 
териториалните организации в Русе, Ямбол, Горна Оряховица, Ста-
ра Загора, Търговище, Хасково, Дупница, Бургас, Пловдив, Варна, 
Шумен, Плевен и София. Грамота получиха и изпълнителите от 
театър „Мим Арт”. 

Този фестивал ще се запомни - няма съмнение! От всички, кои-
то бяха живи свидетели и участници в него. Но и от най-младите 
- децата, които за първи  път усетиха щастието да бъдат в своята 
най-истинска общност, която им дава порива да сбъдват мечтите си 
в изкуството и да представят талантите си! 

„Наредба за фенера“, театър с жест, РО-Дупница

„Интермедия спектакъл“, театър „Мим арт“

„Фолклорен танц“, РО-Шумен

„Безмълвна любов“, РО-Шумен

„Бягство“, 
песен, РО-Шумен

„Мой стих“, песен, 
РО-Шумен

„Рекламен агент“, 
ТО-Габрово

„Писмо до теб“, стих, - 
РО-Горна оряховица

„Нестинарско“, танц, РО-Бургас

„Клюкарки“, фолклорен танц, РО-Шумен

„Джиновски танц“, РО-Варна

„Стихчета“, РО-Плевен

„Жив е той жив е“, соло песен, 
Катрин Хаджицинова, РО-Пловдив

„Клоунът“, пантомима,
РО-Плевен

„Ой, шопе, шопе“, РО-Шумен

„Не, нямам нужда от много 
приятели“, Пламен Павлов и 

Стоян Герджиков
„Моя майчице“, песен, 

ТО-Търговище
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ХХIХ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ  НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 10-12 ЮНИ 2022 Г., ПРИМОРСКО

Фестивал на дружбата, надеждата и таланта на глухите хора

„Надиграване в шоплука“, 
РО-Стара Загора

„Верни приятели“, РО-Хасково Химн на Република България

„Нежна бяла“, народен танц, 
РО-Шумен

„Остани тази нощ“, песен, 
Катрин Хаджицинова, 

РО-Пловдив

„Нашата мила родна страна“, песен, РО-Шумен

Изпълненията на децата от кабинета за ранна 
рехабилитация  на слуха и говора в Плевен

Това е един нов състав, който съвсем сериозно и целенасочено  се сформира през 
последните две години. С изключителната амбиция,  съдействието и участието на ко-
ординаторката на районната организация на глухите в Плевен Димитрина Каракирова. 

На тазгодишния фестивал на художествената самодейност  на СГБ, децата от Плевен 
представиха районната организация на глухите в Плевен. С  уникални свои изяви. И 
цялата публика беше на крака, когато те завършваха. 

Заслуга за това, разбира се, има най-вече Валя Василева, рехабилитатор в кабинета 
за рехабилитация на слуха и говора в  Плевен.

Минути преди началото на фестивалната програма разговаряхме с нея. Една млада 
и красива жена, която е отдала живота си на глухите деца. 

- Завършила съм специална педагогика със специалност „Логопедия и слухово-ре-
чева рехабилитация” в Югозападния университет в Благоевград. Защитила съм и маги-
стратура на тема „Комуникативни нарушения на развитието”.

В кабинета в Плевен съм от есента на 2019 година. Когато видях децата, разбрах, че 
ще бъде предизвикателство за мен — те са на възраст  от 2 годинки до 10-11-годишни. 
С всяко едно дете трябваше задължително да се работи  индивидуално. Но всички те 
трябваше да се почувстват в една общност, заедно. 

Така и започнахме. Бавно, постепенно и стъпка по стъпка с групови занимания. И 
видяхме, че в групата те се сплотяват, учат се едно от друго и стават екип. 

Родителите също успяхме да приобщим в общата ни работа. Това е особен успех! Те 
просто станаха част от работата ни, Идват на всяко тържество и празник, за който пра-
вим „открит урок”. Показваме какво сме научили, а те емоционално стават все по-участ-
ващи в процеса на нашата работа. Те и сега са тук – ще ги видите. 

Така стана всичко.
Не бихме го постигнали без помощта на Димитрина Каракирова, която през цялото 

време беше с нас. Перфектно работим с нея. Благодарение и на нейната инициативност 

имаме и малък кабинет, а плановете за работа обсъждаме заедно. Всяко едно нещо го 
обсъждаме първо двете. След това решаваме какво да правим. След това включваме и 
родителите. Тя ми съдейства във всяко нещо, без нея просто нищо не може да се случи.

И знаете ли – тези деца, които виждате тук,  вече не могат едно без друго. По-малките 
се учат от по-големите. А по-големите пък се чувстват важни да учат малките. Прегръщат се, 
танцуват. Търсят се. Ако някой отсътства – това е страдание за всички. Страхотна група са. 

 А след всичко, което видяхме на фестивала,  Димитрина Каракирова, просто ни 
каза: „Радвам се че тези деца получиха  самочувствие. Те не са пренебрегнати. Те са 
звезди в своя малък живот”! 

Три поколения самодейци на една сцена

Кой знае къде по света 
се случва такова нещо. И 
дали въобще се е случва-
ло някога? 

Но тук – под светли-
ните на прожекторите 
на нашия 29-и фестивал 
на художествената само-
дейност, се представиха с 
уникално изпълнение  три поколения самодейци  
- все  Калинови, израснали с  идеалите  за  най-до-
брото име на нашата организация. И наследници 
на една от най-забележителните личности в новата 
история на СГБ – Спаска Джангозова! 

Каква култура видяхме, какво възпитание да бъ-
деш най-добрият, най-полезният, най-красивият и 
най-достойният! И винаги - човекът, който  да е за 
пример!

Щастие беше за всички да видят това изпълнение. 
А в очите на много от публиката имаше и  сълзици!...

Вижте ги и на снимките – Милена Калинова – 
като художествен ръководител; Наско и Кристина 
– като забележителни изпълнители в историята на 
танците, но и като родители  на двете златни мо-
миченца, които няма начин  да не станат „звезди”.

 Уникално изпълнение! Което ще се помни мно-
го години напред!

Страниците подготви Йорданка Димитрова

„Някога, но не сега“, песен, 
РО-Шумен

ПОД СВЕТЛИНИТЕ НА ПРОЖЕКТОРИТЕ
Както вече сте прочели и както видяхте, уважаеми читатели, 29 

фестивал на художествената самодейност на СГБ донесе на участ-
ници и зрители най-добри емоции и удоволствие от постигнатото 
през последните две години. Дълго не се виждахме, но всяка орга-
низация поддържаше духа на самодейното творчество по някакъв 
начин. Всички — според възможностите. 

 Затова и много бяха новите изпълнения. Неочаквани и интерес-
ни. Някои организации - като Шумен например, забележително се 
представиха  с най-много изпълнения; други представиха новатор-
ски идеи за усъвършенстване на творчеството.

 Но сред всички тях имаше участници, за които и най-добрите 
думи са малко. 

Блеснаха 
нови 

таланти
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А ето накратко основните 
моменти от срещата: България 
направи предложение, което 
беше прието положително от 
всички членове, лидерите да 
плащат по-ниска сума за лагера, 
тъй като те не идват за забавле-
ние като непълнолетните деца и 
младежи. Лидерите имат задача-
та да се грижат за децата и мла-
дите хора и в екип с други лиде-
ри да гарантират, че програмата 
протича добре и че децата и мла-
дежите се чувстват комфортно. 
В този контекст делегатите също 
така решиха, че лидерите могат 
да бъдат на възраст най-много 
до 30 години като при особени 
обстоятелства възрастта може 
да се увеличава до 35 години. 
Поради това минималната въз-
раст е повишена на 21 години.

Разумно предложение дойде 
и от Словакия, а именно уставът 
да бъде преведен на междунаро-
ден жест, тъй като при срещите 
си всички делегати говорят този 
език, а не всички могат да раз-
бират перфектен английски. По 
този начин бариерите съвсем це-
ленасочено се елиминират. 

На президентските избори 
пък станахме свидетели на въл-
нуваща кампания между двама 
кандидати. Кандидатът с аф-
рикански корени от Ирландия 
Лидия Гратис използва много 
силни аргументи и стратегии, 
за да смени досегашния прези-
дент - Алесандро Абате, който 
кандидатстваше за преизбира-
не. След дебата за президент 
на ЕСГМ беше избрана Лидия 
Гратис, което я превърна в пър-
вата тъмнокожа жена начело 
на организацията. Очакванията 
към нейното председателство 
са много сериозни - да бъдат 
променени изцяло структурите, 
по отношение на психичното 
здраве, равенство на члено-
вете, повече разнообразие и 
укрепване на делегатите от на-
ционално ниво. В борда бяха 
избрани Арун Мариавиласм от 
Австрия и Маринчела Пеева от 
Белгия.

Планът за действие за 2022 г. 
и 2023 г., заедно със средносроч-
ната рамкова програма „Визия, 
стратегия и действие“ от 2022 г. 
до 2026 г., бяха одобрени с голя-
мо мнозинство. 

 Настоящите и бъдещите чле-
нове на борда трябва да извър-
шат следната работа:

 Следващият младежки лагер 
ще бъде във Валма, Естония т.г., 
с участието на един лидер и че-
тирима младежи. По отношение 
на международното събитие, 
следващата Европейска столица 
на младите глухи ще бъде Нант, 
Франция, през лятото на 2023 г. 
Следващият младежки лагер ще 
се проведе в Португалия през ля-
тото на 2023 г., Юношески лагер 
ще се проведе и в Австрия през 
лятото на 2023 г. Детският лагер 
ще се проведе в Испания през 
2024 г. Планирани са много евро-
пейски проекти, някои с българ-
ско участие. Своевременно пове-
че подробности ще бъдат обявя-
вани или съобщавани на уебсайта 
на МОСГБ и социалните медии. 
Ако сте на възраст между 13 и 30 
години, можете да се свържете с 
МОСГБ, за да участвате в работата 
на борда или в събития в Европа. 
Добре би било винаги да държи-
те под око началната страница на 
МОСГБ или социалните медии, за 
да не пропуснете нищо.

И накрая, наградата за спе-
циален ангажимент беше при-
съдена на „Пространството на 
глухите жени“, което беше орга-
низирано изцяло от жени, за да 
вдъхнови други жени в Европа 
и по света или да даде повод 
за размисъл за справедливо 
съжителство на всички хора и 
по-добро разбиране на жените 
в специфични области. На това 
събитие аз също докладвах като 
ключов оратор за различността 
на жените и значението и въз-
действието на феминизма в 
Източна Европа. 

Както става ясно, програмата 
на събитието беше много дина-
мична и разнообразна и затова 
се бяхме погрижили делегатите 
да имат възможност и за почивка 
и релакс между заседанията.

Следващите Генерални асам-
блеи на ЕСГМ ще се проведат 
в Португалия през 2023 г. и в 
Норвегия през 2024 г.

Това, което можем да заклю-
чим е, че събитието премина 
безпроблемно, благодарение на 
добрата координация и органи-
зационни структури. Отчитаме 
домакинството на Асамблеята 
като огромен успех за МОСГБ.

Благодарни сме на Съюза на 
глухите в България и на неговия 
председател г-н Николай Нинов 
за финансовата подкрепа за част 
от събитието. От името на целия 
екип и ангажираните, искам да 
изкажа и специални благодар-
ности на общинския съветник от 
СОС г-жа Анна Стойкова, на г-н 
Мирослав Боршош, зам. кмет 
на Столична община и на д-р 
Ивелина Кючукова, директор на 
Дом на културата „Красно село“ 
за предоставената зала в Дома 
на културата „Красно село” на 
Общинския културен институт, 

която със своята представител-
ност отговори напълно на висо-
тата на този сериозен европей-
ски форум.

Бих искала да благодаря и на 
всички доброволци, които ра-
ботиха с мен по организацията 

и провеждането на Генералната 
асамблея в София за тяхната ра-
бота. Заедно можем да си при-
помним много специални мо-
менти.

Росица Караджова

ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА 
МЛАДИТЕ ГЛУХИ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ
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От стр 1

Основните цели на проекта 
са няколко, но първата е  да се 
улесни интеграцията на уязви-
мите групи на младите хора в 
обществото. Друга цел е  да се 
насърчават младите участници 
да разрушават предразсъдъци-
те си, като съчетават спорта за 
здраве и придобиването на са-
мочувствие на хората с уврежда-
ния. Това дава възможност чрез 
упражняване на  различни спор-
тове да се включват в дейности 
на открито и да развиват соци-

ални умения чрез практикуване 
на различни видове състезания.

Този младежки обмен обаче 
имаше и още една цел – участни-
ците да се запознават с различни 
култури на страните, от които са 
дошли. И разбира се – да създа-
дат нови приятелства. 

Една от най-интересните 
презентации  по време на тези 
дни беше на тема  „Реалности-
те в страната”. В нея  се говори 
най-вече за това как хората с ув-
реждания се възприемат в тех-
ните държави. А всички младе-
жи се включиха в  обсъждането 

и споделиха примери, опит и 
добри практики за справяне с 
предизвикателствата, които се 
появяват по пътя им, за да се 
включват активно в общество-
то. 

Чрез този проект на Health 
Growth Center успяхме с игрите 
да търсим начини за комуни-
кация с останалите участници, 
независимо какви увреждания 
имаше конкретното лице. От-
борната игра даде възможност 
и ги включи като пълноценни 
активисти. 

Основните игри бяха с цел: 
да се изградят личностите като 
изявени лидери, а самият лидер 
да намери начин да мотивира и  
да дава идеи на останалите учас-
тници за отборната игра. Остана-
лите дори следваха поведението 
и отношението на лидера спрямо 
другите участници с увреждания. 

За пореден път се доказа, че 
чрез участие в подобни проек-
ти, няма „различни хора”, а има 
такива с по-специфични нужди 
спрямо останалите. 

А разбиването на каквато и 
да е бариера е възможна чрез 
спорта! 

Катрин  Хаджицинова

Младежки обмен: спортът в теб
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Отговор от бр.  10-11

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

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

СУДОКУ

КРЪСТОСЛОВИЦА

ВОДОРАВНО: 1. Музикална нота. 3. Род папагали. 5. Ядове (ед. ч.). 7. Жанр на лирическата 
поезия. 9. Турски киноактьор. 10. Голяма чаша за вино. 11. Положителен отговор. 12. Пър-
вокласен летец. 14. Река в Италия. 15. Град в Чад. 17. Абревиатура на гражданска отговор-
ност. 19. Древно име на Гърция. 21. Естествени водни потоци. 22. Река в Южна България.
ОТВЕСНО: 1. Преследване на дивеч. 2. Пъкъл, преизподня. 4. Летателен апарат. 5. Тибет-
ски вол. 6. Подарък. 8. Дебел вълнен плат. 11. Музикална нота. 13. Инициалите на имена-
та на бивша главна редакторка на вестник „Тишина”. 14. Вид хищен бозайник. 15. Мъжко 
име с арабски произход. 16. Вид астероид. 18. Жилещо насекомо. 19. Европейска комисия. 
20. Мярка в земеделието. 

Съставила: Зоя Гюрова

Годишните отчетно-избор-
ни събрания на териториалните 
организации към хасковската ра-
йонна организация се проведоха 
съгласно устава на СГБ и по пред-
варително утвърдения от РС на 
РО на глухите график и дневен ред.

 Събранията в териториалните 
организации в Харманли, Кърджа-
ли, Момчилград и Димитровград се 
проведоха съответно  на 14; 21; 28 и 
29 май, а на ГО-Хасково – на 5 юни т. 
г.,  в клубовете на всяка организация.

 В отчетните доклади, които 
бяха кратки, всяка териториална 
организация беше отразила своята 
дейност през изминалата панде-
мична година. 

Представени бяха и  проек-
то-програмите  за дейността през 
настоящата 2022 година, които 
бяха одобрени и приети.

 Събранията преминаха при 
сравнително добра посещаемост, 
въпреки страха от пандемията, 
който все още не ни е напуснал.

 В териториалните органи-
зации в Харманли, Кърджали и 

Момчилград за председатели бяха 
преизбрани Георги Лачев, Марияна 
Щинарова и Стойчо Караджов.

В Димитровград бе избран 
нов председател – Митко Цан-
ков, а на градската организация 
в Хасково – Севда Иванова.

 За пълномощници на общото 
събрание на районната органи-
зация, което ще се проведе на  18 
септември т. г. бяха  излъчени  21 
представители, като от  четирите 
ТО по двама  представители, а от 
ГО-Хасково -13.

 На всички събрания присъстваха 
председателят на РО-Хасково Митко 
Иванов и координаторът на РО. 

На зададените въпроси по вре-
ме на събранията задълбочено 
отговори г-н Иванов. Той призова 
членовете на териториалните ор-
ганизации да бъдат по-активни и 
всеки да дава своя принос за из-
пълнението на мероприятията на 
организацията.

Дора Христозова, 
координатор на РО-Хасково

* И тази година децата на 
семействата в  Асоциацията 
на родителите на деца с ув-
реден слух (АРДУС) от Пловдив 
участваха в програмата на 
детския фестивал на знание-
то и движението – Пловдив 
2022 г., организиран от народ-
ната библиотека „Иван Вазов”.

* Фестивалът, посветен на 
деня на детето - 1 юни, се про-
вежда за трета поредна година 
в Пловдив и е по линия на проек-
та „Равни шансове за децата и 
младежите с увреден слух”.

Припомняме, че проектът 
„Равни шансове за децата и мла-
дежите с увреден слух” беше 
стартиран на 1 април 2018 г. и се 
осъществяваше с финансовата 
подкрепа по оперативна про-
грама „Развитие на човешките 
ресурси”.  Основната цел на про-
екта беше да се създадат пред-
поставки за активно социално 
включване на деца и младежи 
с увреден слух и техните семей-
ства, като предложените дейнос-
ти са насочени към повишаване 
степента на информираност на 

обществото за проблемите и въз-
можностите на хората с уврежда-
ния и промяна в обществените 
нагласи спрямо тях. 

Основният акцент е за подо-
бряването на знанията, умения-
та и повишаването на личните и 
социални компетенции на хората 
с увреден слух и техните семей-
ства, както и постигане на ефек-
тивни партньорство и диалог с 
администрацията, социалните 
партньори и обществото. 

А специфичните цели на про-
екта са да се постигне удовлетво-
ряване потребността от адапти-
ране на наличната информация 
относно възможностите за зае-
тост за нуждите на хора с увре-
ден слух;  повишаване информи-
раността относно възможностите 
за обучение, рехабилитация, ди-
агностика и интеграция; предла-
гане на мерки за професионално 
ориентиране и консултиране на 
безработни хора с увреден слух;  
консултиране на семейства на 
хора с увреден слух за възмож-
ностите, които държавата и в 
частност АРДУС предоставят в 

подкрепа на социалната интегра-
ция на хората с увреден слух.  

Стратегическа цел е и улесня-
ването на достъпа до налични 
социални услуги; откриване на 
директен диалог с работодатели 
за създаване на заетост и ста-
жантски програми спрямо въз-
можностите на хората с увреден 
слух; промяна на обществените 
нагласи спрямо целевата гру-
па, изместването на фокуса на 
внимание от дефицита на слух и 
повишаване на възможността за 
социална интеграция на хората с 
увреден слух.

Но и най-вече -  широка об-
ществена подкрепа относно ин-
тегрирането на деца и младежи с 
увреден слух в масови училища, 
включването на глухи безработ-
ни в стажантски програми, адап-
тирането на администрацията 
към комуникационните ограни-
чения при общуване с хора с ув-
реден слух.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

Снимки фейсбук 
страницата на АРДУС

Приключи отчетно-изборната кампания в 
териториалните организации към РО на глухите в Хасково

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА 
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