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Участие на представители на СГБ в 
общото събрание със семинари на ЕСГ

Общото събрание на Европейския 
съюз на глухите (ЕСГ) със съпровождащи 
семинари се проведоха от 25 до 29 май 
тази година в град Марсилия, Франция. 
Делегираните представители на Съюза на 
глухите в България (СГБ) бяха София Кали-
нова, завеждащ международни въпроси 

на СГБ и Росица Караджова, завеждащ 
културно-масовата дейност на СГБ.

Домакини бяха екипът на френската 
федерация на глухите под ротационното 
председателство на Съвета на Европей-
ския съюз. Присъстваха също делегати 
от официалните държави-членки на ЕС, 

включително асоциирани членки от Ев-
ропейското икономическо пространство. 
Семинарите бяха с богата целодневна 
програма с различни теми, придружени 
с презентации, изнесени от персонала и 
бившия УС на ЕСГ. Най-важният момент 
бе провеждането на избори за нов УС. На 

Общото събрание на ЕСГ настъпи и друг 
много важен момент – с единодушно 
гласуване Украинското общество на глу-
хите беше прието като асоцииран член 
на ЕСГ.

Продэлжаво но стр. 3

Както ви съобщихме в мина-
лия брой, уважаеми читатели, 
от 3 до 5 юни 2022 г. в гр. Солун, 
Гърция, се състоя среща на меж-
дународния екип на проекта 
„Sign Links – Deaf Adults as Role 
Models for the Hearing World“ 
(„Жестови връзки – глухи роле-
ви модели за чуващия свят”) и 
конференция с международен 
обмен, с участието на глухи ро-
леви модели. 

Вече знаете, че България е 
партньорска страна по проекта 
и взе участие както на срещата 

на екипа, така и на самата кон-
ференция, където достойно се 
представихме с две интересни и 
съдържателни презентации.

Лектори от Съюза на глухи-
те в България за събитието бяха 
Катрин Хаджицинова, с презен-
тация на тема „Житейски и обра-
зователни предизвикателства на 
глухото дете” и Тилка Кайрякова, 
с презентация на тема „Управле-
ние на рискове от бедствия – как 
да спасим глухия човек или той 
сам да се спаси: ролята на глухи-
те модели”. Милена Гъркова-Ка-

линова осъществи превода на 
жестов език. 

В този брой  ви представяме 
презентацията на Катрин Хад-
жицинова на тема 

„ЖИТЕЙСКИ И ОБРАЗОВА-
ТЕЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА 
ГЛУХОТО ДЕТЕ”.

Преди да проетете всичко 
обаче, вижте първо кратката 
визитка, с която самата Катрин 
представя себе си. А по-ната-
тък ще прочетете за пътя за из-
граждане на истинския ролеви 
модел.

Международна конференция 
по проекта „Sign Links”

 „Родих се с нормален слух, 
но след тежко боледуване на 
4-годишна възраст загубих го-
ляма част от слуха си. 

Образованието ми преми-
на в масовото училище. Аз 
съм CODA, дете на глухи роди-
тели. Завършила съм висше 
образование със специалност 
„Индустриална бизнес иконо-
мика и предприемачество” в 
Стопанската академия в Сви-
щов. 

От 2019 година до момен-
та съм управител на едно от 
най-големите предприятия 
на Съюза на глухите в Бълга-
рия – „Тих Труд”-София ЕАД  с 
внушителните 42 дка. площ. 
Професионален преводач съм 
на и от български жестов 
език и член на Национална-
та асоциация на жестовите 

преводачи в България. Глух 
лектор съм, консултант и 
член на комисия към Центъ-

ра за професионално обуче-
ние към Съюза на глухите в 
България.“ 

Продължава на стр. 2

*От 15 до 17 август 2022 г. в 
гр. Пловдив, хотел „Интелкооп“, 
Национална асоциация на сля-
по-глухите в България бе дома-
кин на комплексно събитие, пре-
минало под знака на 25-тата 
годишнина от учредяването 
на Асоциацията и посветено на 
специфичните възможности на 
хората с двойното сензорно ув-

реждане – сляпо-глухота. 
* Събитието включваше 

юбилейно тържество по повод 
25-ия рожден ден на НАСГБ, из-
ложба на приложно изкуство от 
сляпо-глухи членове, празник на 
художествената самодейност 
на сляпо-глухите хора и спортни 
мероприятия за сляпо-глухи.

Продължава на стр. 6-7

25 години НАСГБ
ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА 

СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ ГРАДИ ПРОМЕНИ, БЪДЕЩЕ И УСМИВКИ�

Първият учебен ден в СУУУС 
„Проф. д-р Дечо Денев” в София

В слънчевия 15 
септември т. г. уче-
ниците радостно се 
тълпяха в двора на 
училището. С праз-
нична програма за-
почна този толкова 
важен за ученици, 
родители и учители 
ден, като  веселият 
влак на познанието 
тръгна от първата си 
гара с песен за деца-
та от детската гради-
на, интерпретирана 
с жест и мимика от 
учителите и от спирка 
на спирка стигна до 
входа на училището. 

Клоуни, песни  от учи-
телите и от учениците 
от по-големите класо-
ве посрещнаха тези, 
които за първи път 

прекрачваха прага на 
училището – децата 
от детската градина и 
първокласниците.

На стр. 5
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От стр. 1

„Житейски и 
образователни 
предизвикателства 
на глухото дете”

 В тази презентация ще го-
воря за предизвикателствата 
в живота на едно глухо моми-
че, CODA, може да говори пре-
красно, но не и да чува всичко...

Родих се нормално чуващо 
дете, след тежко боледуване 
– оглушах, едва на 4-годишна 
възраст... Установиха липсата 
на слуха ми още от детската 
градина и се наложи да нося 
слухови апарати, за да компен-
сирам липсващия слух. За първи 
път в съзнателния ми живот 
чувах звука на квакането на 
жабите много по-късно, едва 
на 8-годишна възраст, точно 
тогава, когато трябваше да 
започна да уча в масово учили-
ще и се сблъсках с горчивата 
реалност на живота на глухия 
човек и до днес. В училище ре-
ално бях сама, но, за да оцелея, 
трябваше да положа много 
усилия в смогването на учеб-
ния материал и понеже бях 
„различната” от останалите, 
баба ми много често ми е каз-
вала да не обръщам внимание 
на нещата от живота, които 
биха могли да ме накарат да се 
пречупя и винаги трябва да съм 
силна с предизвикателствата! 

 Оттогава животът ме 
научи на суровата истина, че 
човек ако не си го направи сам, 
няма кой друг да му помогне... 
И именно дори тогава, когато 
има хора, които се опитват да 
те дърпат назад и то незави-
симо кой и колко близко до теб, 
ти трябва да знаеш, че мяс-
тото не ти е там, винаги бях 
с мотивацията да бъда с две 
стъпала напред и не се задово-
лявах с малкото!

Това е една история 
по действителен случай...
ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
 И ето ме в училище в първи 

клас, в очакване да срещна нови 
приятели... Но за жалост се сблъс-
ках с реалността като глухо лице. 
През очите на моите съученици 
аз бях просто едно различно и 
странно за тях дете. Постоянно 
имах психическия тормоз още от 
малка: глуха съм била, майка ми 
и баща ми глухи и изобщо дистан-
цирани малки човечета, способни 
да ме нападат и да ме отведат до 
ръба на отчаянието. Стараех се да 
се впиша, беше ми много трудно 
да смогна с материала в училище 
поради липса на специализира-
ни ресурсни учители, достъпът 
на информацията не беше чрез 
жестов език, а на говорим бъл-
гарски, а това бе една бариера 
за мен. Майка ми реши дори, че 
е необходимо да се занимавам с 
извънкласни занимания – да уча 
повече и да усвоя материала с до-
пълнително учене: вкъщи, курсо-
ве и обучения.

В България и до днес нямаме 
достъп на информация чрез жес-

тов език и интеграция в образо-
ванието, българският жестов език 
не се използва в учебния процес. 
Липсата на специалисти и ресурс-
ни учители, владеещи български 
жестов език, прави достъпът в об-
разованието труден за много глухи 
деца, които тепърва започват учи-
лище. Също така може да се каже, 
че в училищата и университетите 
досега все още няма практика да 
предоставят жестови преводачи 
по време на обучителния процес 
и лекциите, като това утежнява 
образователния процес на едно 
глухо лице. Като цяло животът на 
глухия човек в България е като в 
един капсулиран и затворен кръг, 
едно затворено общество без пра-
во на избор за улеснение спрямо 
нуждите му, свобода към достъпа 
на информация и личностно раз-
витие. Много чуващи хора, вклю-
чително и много чуващи и глухи 
родители на глухи деца, мислят, 
че със слуховото протезиране или 
кохлеарната имплантация ре-
шават проблема и децата стават 
„като другите”... А всъщност това 
нито е така, нито има смисъл да 
бъде така – ние никога не можем 
да сме напълно като чуващите, а 
и няма нужда, ние сме различни и 
трябва да бъдем приети и да сме 
равнопоставена част от образо-
ванието и обществото със своите 
различия. 

 В 6 клас, след толкова поло-
жени усилия, въпреки комуни-
кационната и информационната 
бариера, реших да уча икономи-
ка и предприемачество, мразех 
математиката със сигурност, но 
обожавах предприемачество-
то. Бях уверена, че това е моята 
страст и много бързо се ориен-
тирах и се записах в профили-
рано масово училище, свързано 
с  география и икономика. Това 
ми помогна много задълбочено 
да усвоя материалите за канди-
датстването в университета и да 

премина успешно изпитния при-
ем, но тук отново нямах възмож-
ността да използвам специали-
сти за достъп в обучението чрез 
жестов език. Завърших 12 клас и 
започнах да работя като серви-
тьорка в кварталното заведение, 
клиентите основно бяха от квар-
тала в Асеновград и знаеха, че 
имам слухови проблеми и се съ-
образяваха с това. Сама събирах 
средствата си за университета, 
исках да имам възможността да 
си платя семестриалните такси, 
това ме държеше и ме крепеше 
въпреки бариерата, която имах и 
нуждата от адекватен достъп до 
информация, за да покрие нуж-
дите ми в образованието.

И ето дойде моментът да се 
запиша за приемните изпити. 
Споделих го с моите родители: 
мама беше доволна и ме подкре-
пяше, а баща ми беше на мне-
ние, че нямало смисъл да уча и 
по-добре е да работя в същото 
квартално заведение. Разбира се, 
аз просто много исках да постиг-
на нещо в живота си и исках да 
покажа, че глухият човек може и 
трябва да има равни права с ос-
таналите чуващи хора. Явих се и 
успешно положих изпит с много 
добри резултати – трета в списъка 
за прием в Стопанската академия 
в Свищов. Записах се и бях горда 
със себе си, докато в един момент 
получих разочароващо обаждане 
от университета – месец преди 
първия семестър ми съобщиха, 
че трябва да се явя отново на 
изпит под надзора на декана на 
факултета заедно с ректора на 
университета и причината беше, 
че като за слухово увредено лице 
съм имала много висок успех. За 
тях това не беше нормално, по-
неже имаше студент във втори 
курс, който имаше също като мен 
проблем със слуха, но с по-нисък 
успех от моя. Както и да е, отново 
положих изпит и през цялото вре-

ме ме държаха под адски силно 
напрежение и разочарование, но 
резултатът ми се затвърди с пър-
воначалния изпит. 

В университета бяха най-хуба-
вите ми години. И не ме разби-
райте погрешно, само двама мои 
състуденти ми помагаха с лекции-
те за кратко време, после аз про-
дължих сама. Просто осъществя-
вах мечтата си въпреки бариера-
та и липсата на подкрепа, исках 
да разбия това което ограничава 
много глухи лица. Изискваше се 
от мен да уча, да усвоя материала 
не само от тонове учебници, но 
и да усвоя материала от лекции 
и допълнителни курсови работи. 
4 години плътно задочно учене и 
явяване на изпити, пътуване поч-
ти през седмица от Асеновград 
до Свищов и обратно, цели 600 
километра изминати на едно оти-
ване дотам – не знам колко пъти 
за тези 4 години и то съвсем сама. 
От себе си изисквах максимума, 
дори работех през това време, 
не съм от богато семейство, мо-
ите родители са глухи и нямаха 
пълната финансова възможност 
да ми помагат в това начинание. 
Имала съм трудности в някои от 
предметите, налагало ми се е 
няколко пъти да повтарям един 
и същ изпит поради трудното ми 
усвояване по време на лекции, 
трябваше хем да се мъча да схва-
щам и разбирам за какво се гово-
ри и отделно да водя записки... Не 
мога да кажа, че ми беше лесно 
да жонглирам с работата, с учене-
то, пътуването, но и с лекциите и 
едновременно със записките, за 
да съм в крак с учебния материал, 
също утежняваха нещата.

  Ето ме сега тук пред вас, за-
вършила висше – икономист и 
предприемач в сферата на индус-
трията. Много често съм си каз-
вала, че в живота случайни неща 
няма и когато човек иска нещо 
толкова силно и е полагал страш-

но много усилия, той винаги може 
да го постигне, като разбива бари-
ерата пред себе си, независимо 
каква е цената, за която трябва да 
си плаща... Успехът изисква от са-
мият теб да излезеш от зоната на 
комфорт, да излезеш извън кожа-
та си и да се бориш, за да постиг-
неш това което душата ти иска и 
нямаш мира, да нямаш примири-
ето с трудностите по пътя.

Аз съм Катрин Хаджицинова, 
на 29 години, от 2019 година до 
момента съм управител на едно 
от най-големите предприятия 
на Съюза на глухите в България 
– „Тих Труд” - София с внушител-
ните 42 дка. площ. Професиона-
лен преводач от и на български 
жестов език и член на Нацио-
налната асоциация на жестови-
те преводачи в България. Глух 
лектор, консултант и член на 
комисия към Центъра за профе-
сионално обучение към Съюза 
на глухите в България. 

Посвещавам живота си на 
хората, които са били неотлъч-
но до мен от самото начало, 
а някои от тях срещнах малко 
по-късно в живота си. Но това 
няма никакво значение, за мен 
е важно, че и до днес те са до 
мен и благодарение на тях аз 
съм това, което съм сега...

 С благодарност и признател-
ност на моите учители: на роди-
телите ми, на семейството ми, 
на Спаска Джангозова – лека й 
пръст, на Милена Гъркова-Кали-
нова, на Николай Нинов и на ис-
тинските ми и близки приятели! 

 И, за финал, посланието ми 
е: За да успееш в живота, са ти 
нужни две неща – непукизъм и 
упоритост; човек може да по-
стигне всичко, стига да повярва 
в него и никога да не приема из-
винения!

Катрин Хаджицинова

Международна конференция по 
проекта „Sign Links”
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От стр. 1

 Беше прието следващото 
общо събрание на ЕСГ да се 
проведе в Стокхолм, Швеция 
през 2023 година. Първата част 
от програмата на този ден за-
почна с презентация на София 
Исари и продължи с последва-
щи презентации на представи-
тели от екипа на ЕСГ. Подробно 
беше представено участието 
на ЕСГ в следните проекти: 
SignON(01/ 2021 до 12/2023) - 
Достъпът до информация - чо-
вешко право; EASIER (01/2021 
до 12/2023) - поглед към техно-
логията за машинен превод, из-
следвана и разработена в рам-
ките на EASIER; AiD (11/2019 до 
11/2023), който има за цел да от-
говори на предизвикателството 
за комуникация и социална ин-
теграция на глухите хора, като 
използва най-новите постиже-
ния в алгоритмите за говор към 
текст/текст към говор, които са 
достигнали висока производи-
телност; SHAPES (от 11/2019 до 
10/2023), който има за цел да 
създаде първата европейска от-
ворена екосистема, позволява-
ща широкомащабно внедрява-
не на широка гама от цифрови 
решения за подкрепа и удължа-
ване на здравословния и неза-
висим живот за възрастни хора; 
Free Technology Signs (11/2021 
до 01/2024), който включва 5 
партньори, които работят за 
подобряване на дигитални 
умения в областта на онлайн 
проучвания; използване на со-
циални медии; създаване на 
презентации; създаване на на-
чален стадий графични дизай-
ни и пр.; DeafSeniorsActiveLiving 
(09/2020 до 11/2022), насочен 
към насърчаване на равен-
ството, недискриминацията и 
многообразието за глухите въз-
растни хора чрез предоставяне 
на достъпна цифрова информа-
ция; JUSTISIGN 2 се ръководи 
от консорциум от европейски 
експерти от Ирландия, Белгия, 
Испания и Обединеното крал-
ство, които си сътрудничат, 
предприемайки изследвания в 
общността на глухи емигранти, 
бежанци, търсещи убежище, за 
да анализират преживявания-
та на насилието, основано на 
пола, и техните взаимодейст-
вия с агенции за подкрепа на 
жертвите; JUSTISIGNS 2 е обра-
зователен и обучителен проект, 
създаден за подобряване на 
достъпа до услуги за подкрепа 
в случаи на насилие, основано 
на пола (GBV) чрез повишаване 
на осведомеността и предоста-
вяне на обучение на участници 
от различни агенции, които ра-
ботят с жертвите.

Българските делегати взеха 
отношение по няколко въпроси 
посочени по-горе, като напри-
мер това, че ЕСГ трябва да вземе 

под внимание участието на дър-
жавите-членки от Източна Евро-
па и да ги покани в бъдещите си 
европейски проекти. ЕСГ обеща, 
че ще вземе под внимание пред-
ложенията им.

След приключването на пре-
зентациите по проектите, пред-
седателят на Световната феде-
рация на глухите (СФГ) Джоузеф 
Мурай пое последната част от 
програмата за деня, като откри, 
организирана съвместно с ЕСГ, 
кръгла маса посветена на глухите 
бежанци от Украйна. 

Освен това, ЕСГ, в сътрудни-
чество с Националната феде-
рация на глухите във Франция 
(FNSF), проведе семинар, посве-
тен на „Жените в политиката – 
глухите жени при вземането на 
политически решения”. 

Общото събрание беше от-
крито с приветствие от предсе-
дателя на ЕСГ Марку Йокинен, 
съпроводено от поздравителни 
адреси от членове на УС на ЕСГ. 
53 делегати от 30 държави при-
състваха на събранието. Офи-
циалните наблюдатели, които 
присъстваха на Общото събра-
ние бяха Ирина Чепчина, пред-
седател на УТОГ; д-р Джозеф 
Мурай, председател на СФГ; 
Хонести Уилоуби, касиер на Ев-
ропейския съюз на глухите мла-
дежи (в настоящия момент тя 
вече е зам. Председател) и др. 
Присъстваха и всички служите-
ли на ЕСГ. Дневният ред, прото-
колът и годишният отчет на ЕСГ 
за 2021 г. бяха приети с мнозин-
ство. След като на 28 август 2021 
г. ЕСГ проведе общо събрание 
през платформата Zoom, деле-
гатите избраха София Исари от 
Гърция за вице-президент на 
ЕСГ след оставката на тогаваш-
ния зам. председател д-р Гер-
гели Таполчай. Делегатите от-
правиха няколко въпроси по от-
ношение на някои точки, след 
което приеха годишния отчет 
на ЕСГ за 2021 година. Финансо-
вият отчет също бе приет с мно-
зинство. Бяха внесени и приети 
предложения от пълноправни 
членове на ЕСГ. 

Изборите за нов председател, 
зам. председател и УС на ЕСГ се 

проведоха в края на общото съ-
брание със следните резултати: 
председател: София Исари, Гър-
ция (28 гласа); зам. Председател 
Ронит Лакерие-Левен, Франция 
(28 гласа) и членове на УС Пал 

Ричърд Петерсън, Норвегия (24 
гласа); Дейвид Бъкстон, Обеди-
нено Кралство (19 гласа); Анди 
ван Хорбеке, Белгия (17 гласа). 
Изпратихме с благодарности 
д-р Марку Йокинен, вече бивши 

председател на ЕСГ и целия му 
екип с пожелания за успехи на 
новото ръководство.

Подготви Петра Ганчева 
на база обширен доклад от 

София Калинова

Участие на представители на СГБ в 
общото събрание със семинари на ЕСГ
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Вече няколко поредни го-
дини имам честта да бъда 
лектор по жестов език и да 

имам класове за обучение. Кур-
систите ми са от цялата страна и 
с най-различни професии, както 
и всеки има своите мотиви, за 
да запише курса на обучение по 
жестов език. Вече съм обръщала 
сериозно внимание на четящата 
публика пред какви предизви-
кателства се изправят завърш-
ващите обучението, но сега бих 
искала да ви разкажа за вълне-
нията от страната на преподава-
теля.

Всяко едно обучение започва 
с таен страх и въпроса: какви ще 
бъдат тази година курсистите? 
У лектора се пораждат безброй 
тревоги дали обучаващите се ще 
са достатъчно мотивирани да из-
вървят нелекия път на усвояване 
на жестовия език – материя труд-
на и претрудна за начинаещи, 
без контакти с глухи хора. Вина-
ги има едно съмнение дали ще 
се получи химия межди лектора 
и курсистите и вътре в самата 
група; дали ще има атмосфера 
на взаимност, разбирателство 
и взаимопомощ. Всеки клас е 
много различен и степента на 
успешност зависи от всички учас-
тници, от желанието им да са 
част от цялото.

Аз съм глух лектор и като 
такава имам и допълнителни 
съмнения. Ще успея ли да ги 
разбирам какво говорят? (Не из-
ползвам помощник за връзка с 
тях, комуникацията ми е директ-
на.) Те ще приемат ли глух да ги 
обучава? (Не всеки е склонен да 
приеме факта, че глух може да 
го превъзхожда. В съзнанието на 
хората битуват доста предразсъ-
дъци, въпреки че сме вече в 21 
век.) Ще съумея ли да създам 
приятна атмосфера по време на 
обучението или всички ще се 
държат резервирано, дали ще 
разчупя страховете и съмненията 
им, и дали ще ги сплотя като ко-
лектив? Ще предам ли знанията 
си успешно или ще бъдат на по-
върхностно ниво? Ще успея ли да 
ги мотивирам достатъчно, за да 
преодолеят съмненията в себе 

си, когато се сблъскат с трудност-
та на материята на жестовия език 
и превод? Все въпроси които па-
рят отвътре и нямат отговор, до-
като не се случи самото обучение 
и не потече потокът от информа-
ция от мен към курсистите и от 
тях към мен.

Много често първият допир 
на курсистите ми до глух човек е 
в мое лице и аз всеки път подчер-
тавам, че моя милост не е еталон 
за човек с увреден слух, тъй като 
държа високите нива на интели-
гентност в тази общност. Такива 
като мен се броят на пръсти и 
това не следва да се калкулира 
като стандарт за образ на глух. 
От една страна на начинаещите 
им е познато и достъпно това, че 
първата им среща с глухотата е 
на такова високо ниво, близко до 
тяхното, но от друга не е хубаво 
да се привиква само към това и 
да се изгражда грешна предста-
ва за хората от тихата общност. 
Впоследствие това може да до-
веде до пречки в комуникацията 
и невъзможността да се приеме 
действителността на глухите и 

по-ниският им образователен 
стандарт. Така че пред мен сто-
еше предизвикателството хем 
да покажа на обучаващите се, 
че лекторът им е с високо обра-
зование и обща култура, хем да 
не превръщам това в критерий 
за успешен глух човек. Да препо-
давам грамотно и в синхрон на 
техните познания по български 
език, и отделно, да настоявам за 
опростен изказ в жестовия език, 
където съюзите и предлозите 
са почти неупотребими, а глаго-
лите, съществителните и прила-
гателните, които се изразяват с 
един и същи жест, се подразби-
рат от контекста и се подчертават 
артикулативно. Много често раз-
личните форми на един глагол, 
получени с добавка на префикс, 
затрудняват курсистите и ги по-
ставят в положение на незнае-
щи. Например глаголът „пиша” 
има един и същи  жест за „пиша”, 
„напиша”, „изпиша”, „запиша”, 
„опиша”, но за „препиша”, „допи-
ша” жестовите форми са различ-
ни. Или съществителни с една и 
съща основа като „ресторант”, 

„ресторантьор”, „ресторантьор-
ство”.

По време на моите уроци 
непрекъснато пояснявам и да-
вам асоциативни връзки, които, 
от една страна, подпомагат за-
помнянето на самия жест или 
комбинацията от жестове; а от 
друга страна, тълкуват жестовите 
позиции. Както е в думите „по-
средник” (жестовата комбина-
ция буквално казва: този помага 
на тези двамата) и „изневяра” 
(жестовете говорят: тайно секс 
с друг). Също така по време на 
урок непрекъснато стимулирам 
с похвали, за да се мотивират 
курсистите и да преодоляват 
изначалната си самокритичност 
и ниска самооценка, породени 
именно от неумението да жести-
кулират и да запомнят огромния 
поток от нова информация.

Преди изпит винаги съм в 
напрежение от това дали са ус-
пели да запомнят максимално 
точно материала, който съм им 
преподала или дали ще се стег-
нат много и от това да забравят 
наученото? Всеки изпит за мен е 

часове напрежение, сякаш мен 
ме изпитват толкова пъти, колко-
то са курсистите на брой, и в съ-
щото време трябва да съм ведра 
и усмихната, спокойна и даваща 
сигурност на изплашените им и 
сковани душички, да не изглеж-
дам осъдително или негативно 
сключила вежди, да не показвам 
грам разочарование. Трудна ра-
бота. Изобщо целият процес по 
обучението е труден и за двете 
страни – обучаващи се и обуча-
ващ. А най-приятната част за един 
преподавател са миговете, в кои-
то курсистите споделят „Страхо-
тен учител си! Сега, като си пра-
вя преговор, си спомням как си 
обяснявала жестовете.” Или „Ако 
не беше ти, може би щях да е от-
кажа. Вдъхновяваща си!”

Ето това са моментите, за 
които живее един преподавател. 
За тези кратки мигове, залича-
ващи всички тревоги, опасения 
и съмнения, стимулиращи те да 
седнеш отново на стола следва-
щата учебна година и да започ-
неш всичко отначало с нови хора 
и да градиш нови хоризонти. Не 
оценките в изпитния протокол 
ни правят блестящи преподава-
тели, а именно тези неформал-
ни оценки, давани от учениците 
ни. Те носят заряда на нашето 
вдъхновение да започваме всяка 
учебна година с доза оптимизъм 
и надежда.

Мили курсисти, благодаря 
ви, че през годините ми се слу-
чихте вие, че ми се доверихте да 
ви водя в необятното непознато 
поле на жестовия език, че заедно 
с вас, аз създавам бъдеще, което 
се надявам да бъде за всички ни! 
Ви сте моят стимул и моята на-
дежда. Благодаря ви!

Тилка Кайрякова

Най-добрата оценка
за изпита на курсистите от курса по жестов език за учебната 
2021/2022 година — онлайн и присъствена форма, който се 

състоя на 23 юли, в залата за събрания на РО-Пловдив 

По повод 
48-годишнината 
на град Костинб-
род се проведоха 
редица прояви, с 
които се привли-
ча вниманието 
на местната об-
щественост. Сред 
тях беше съв-
местната излож-
ба на Денислав 
Тодоров и Мони-
ка Войкова. 

И з л о ж б а т а 
бе открита на 15 
септември в 18 ч. 
в малкия салон на НЧ „Иван Вазов – 1947”.  

За двамата талантливи художници с увреден 
слух сме писали неведнъж във вестник „Тишина”. 

Припомняме на читателите, че Моника Войкова 
в продължение на няколко години правеше илюс-
трациите на някогашната притурка на вестника – 
детското вестниче „Звездица”, а също и за самия 
вестник. Тя е илюстрирала и поетичния сборник „А 
тишината е само моя...”, издаден от СГБ по повод 
60 години от създаването на организацията.

Пожелаваме от сърце и на двамата успешно 
представяне на изложбата!

Петра Ганчева 

Къща, обърната наопаки - с покрива 
надолу и входа отгоре, наистгина за-
служава да се види на живо... Тя е един 
от най-новите атракциони край Бургас 
и се намира на изхода на Черноморец.

Още отдалеч привлича погледите 
с нестандартната си визия. Открита за 
посещения през октомври миналата 
година, бързо набира популярност и е 
сред търсените дестинации от наши и 
чужди туристи.

„Това тази обърната наопаки къща 
и вътре всичко е обърнато”, споделя 
собственичката Анна Чанева. Маси, сто-
лове, дивани, кухня – всичко виси от та-
вана. Идеята за направата й се родила в 
Пукет, Тайланд, където Анна била на по-
чивка със съпруга си. Там видели за пър-
ви път такава обърната къща и решили 
да реализират и у нас подобен проект.

Къщата е проектирана като един нор-
мален дом на семейство – има кухня, 
детска стая, трапезария, мокро поме-
щение, библиотека – с една дума, е жи-
лище, в което живее голямо семейство. 
Всичките стаи са обзаведени напълно 
реалистично, както е в един истински 
нормален дом. Няма макети, няма фал-
шиви имитации – всичко е истинско. 

И щом човек влезе вътре, започва 
да се разхожда по тавана; може да си 
направи интересни снимки, които по-
сле, като ги обърне, се виждав много 
странни положения. Супер забавно е 
– примерно,  може да изглежда така, 

че си повдигнал масата 
или, че си на ръце вър-
ху бюрото.

Ние, част от члено-
вете на районната ор-
ганизация на глухите 
в Бургас, прекарахме 
един незабравим ден 
в тази чудновата къща, 
където си направихме 
и много снимки! Ще 
запазим спомените от 
видяното завинаги в 
сърцата си!

Евдалина Тодорова

Моника Войкова и 
Денислав Тодоров 

със съвместна изложба

Беше страхотно преживяване!
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На 16.08.2022 г. в културния 
дом на районната органи-
зация на глухите във Варна 

се състоя вълнуващ празник. Че-
ствахме 70-годишния юбилей на 
нашата любима координаторка 
Радка Стойкова. 

Мисля, че в системата на Съ-
юза на глухите в България тя не 
се нуждае от специално пред-
ставяне, защото всички са имали 
малко или много възможност да 
я познават като забележително 
добър и отдаден на хората с ув-
реден слух човек, но за останали-
те читатели ще представя кратка 
информация за нея. 

Радчето (както си я знаем ние 
от нейното поколение) постъпва 
на работа в „Тих труд” във Варна  
през октомври 1971 г. В нейните 
лични спомени за първия й рабо-
тен ден попаднала на събрание 
на  служителите и работниците 
от предприятието, на което са 
присъствали около 300 души. В 
онези  времена числеността на 
персонала е била толкова. От 
всичко, което чула и видяла на 
събранието, останала дълбоко 
трогната и възхитена от духа на 
хората с увреден слух. Отзивчи-
вото й сърце затрептяло, заоби-
чало глухите хора! От този мо-
мент тя приела работата си в „Тих 
труд” като своя мисия, на която 
се отдала докрай. 

Всеизвестно е, че най-трудно 
се работи с хора, но Стойкова 

притежава този изключително, 
рядко срещан талант за общест-
вена работа. За да бъде полезна 
на новите си приятели, тя до съ-
вършенство овладява жестовия  
език и става най-подходящият 
човек за координатор на район-
ната организация на глухите за 
Варна и Добрич, който пост пое-
ма от октомври 1983 г. и досега 
продължава да го заема.

В името на добруването на 
глухите хора, от 2015 г. съвместя-
ва и управлението на „Тих труд” 
Варна – ЕООД. Безброй са ней-
ните битки и победи като ръко-
водител! Тя е и един от най-висо-
коквалифицираните преводачи 
на жестов език в България.  През 
годините е заслужила и получи-
ла всички най-високи отличия на 

Съюза на глухите в България. Не 
е възможно да се опише с колко 
много старания перфектно ор-
ганизира празници, тържества, 
екскурзии и други събития от 
нашия живот. С работата си за 
каузата на СГБ,  Стойкова е по-
стигнала завиден авторитет на 
общественик в общините Варна 
и Добрич – на нейното влияние 

до голяма степен се дължат ус-
пехите на варненската районна 
организация.

Нашата управителка и коор-
динаторка е любима  колежка и 
приятелка на всичките няколко 
поколения, работили в пред-
приятието и на членовете на 
организацията. По тази причина 
гостите на юбилея бяха много. С 

цветя и най-мили думи те поз-
дравиха юбилярката и най-сър-
дечно благодариха за всичко, 
сторено от нея. 

От страниците на вестник 
„Тишина” ние, приятелите, ко-
легите и всички, които я позна-
ваме и обичаме, поздравяваме 
Радка Стойкова с юбилея и й 
пожелаваме крепко здраве, все 
така слънце да свети в очите 
й, с о бич да е пълно сърцето й 
и химни да пее душата й! Нека 
вдъхновението и успехите в ра-
ботата да се балансират с удо-
влетворение, лично и семейно 
щастие!

Мариана Василева

Честит юбилей!

Толкова хубаво стана, че успях-
ме да  осъществим планираната 
екскурзия още от миналата годи-
на! Маршрутът й бе обсъждан с 
членовете на РО и ръководството, 
като посоката бе противоположна 
на всички предишни екскурзии – а 
именно северозападна България. 

Потеглихме с голямо настро-
ение на дълъг път с идеята за 
нещо по-различно от Родопите, 
Рила и Пирин, където сме били 
досега. Желанието ни беше да 
посетим повече географски и 
исторически обекти. Посвеихме 
тази наша екскурзия на празника 
на СГБ – 12 юли. 

Първото място, което посе-
тихме, беше Враца – интересен 
с това, че от последните къщи на 
града започва величественият 
Балкан. В центъра на града, на 
големия  площад, има паметник 
на Христо Ботев в цял ръст, с чет-
ническа униформа, впечатляващ 
с височината си – цели 12 метра, 
силно  въздействащ  на фона на 
величествения Балкан. 

Следващото ни посещение 
беше в  Черепишкия манастир, 
свързан с големия български пи-
сател Иван Вазов, който искал 
да посети връх Вола, където е 
лобното място  на Ботев. По пътя 
си посещава два пъти този ма-
настир, като се спира да почине 
и хапне в близките ханчета. Там 
научава от местните хора за под-
вига на тукашна българка и така 
създава разказа „Една българка”.

Продължихме пътя си към 
пещерата „Леденика”, в която 
бяхме буквално смаяни от глед-
ката на разните й сталактити, ста-
лагмити и сталактони, направили 
причудливи форми и дали имена 
на различни приказни герои.

А след това потеглихме за хижа 
„Пършевица”, където беше първа-

та ни нощувка. Озовахме се сред 
красива природа с вековни гори 
и лековити билки. Чистият въздух, 
който ни обгръщаше и пълнеше 
гърдите ни, направо ни омая и 
заспахме сладък сън... На сутринта 
ни събуди ромоленето на лек дъж-
дец, който ни съпътстваше през 
деня и по време на посещението 
ни в Лопушанския манастир, ня-
когашно средище на национално 
освободителни и църковни борби, 
едно от любимите места на Иван 
Вазов (там е написал една голяма 
част от романа си „Под игото”). В 

центъра на манастира имаше кра-
сиво издялана дървена фигура на 
монах.  Продължихме нататък, 
към белоградчишките скали. Там 
се изкачихме на най-високата им 
част. Въпреки  леката мъгла, глед-
ката на тези естествени скални об-
разувания, създадени от ерозията 
на водата, вятъра и температури-
те,  беше величествена. В пясъка и 
варовика на тези скали има и над 
100 пещери.

А после пътят ни продължи 
до една от най-големите пещери 
в България – „Магурата” до Ра-

бишкото езеро. В пещерата има 
рисунки от  няколко исторически 
епохи, дори от преди новата ера, 
рисувани с тор от прилепи.

Накрая пристигнахме във Ви-
дин, където успяхме да посетим 
средновековната крепост „Бабини 
Видини кули”. Построена от мес-
тен владетел за болната му дъще-
ря Вида, тя е била използвана след 
смъртта на обитателката за оръже-
ен склад. По време на османско-
то робство е била  и затвор. Тази 
крепост е единствена запазена в 
цялост крепост в България.

Завършекът на нашата па-
метна екскурзия беше повече от  
впечатляващ с вечерната разход-
ка по брега на величествената 
река Дунав ...

Поизморени, но обогатени с 
прекрасни впечатления от посе-
тените природни и исторически 
обекти, потеглихме обратно за 
вкъщи, запазвайки видяното в 
снимки и преизпълнени с нови 
знания и незабравими спомени.

Мариана Станчева, 
координатор на РО на

глухите в Горна Оряховица

Екскурзията, която ни даде нови знания и чудесни спомени

От стр. 1

Под звуците на първия звънец с топла питка и 
мед учениците от първи клас със своите учител-
ки влязоха в класните стаи. Под цветния венец на 
входа преминаха и другите ученици. Училището 
вече има свой химн, създаден по текст и музика на 
учители от училището и той също прозвуча пред 
ученици, родители и преподаватели. Знамето на 
България беше тържествено издигнато, докато се 
изпълняваше училищния химн с жестов превод.

Севдалина Джонгарска, директор на учили-
щето, отправи приветствие към  всички ученици 
и им пожела да успеят да открият доброто, кра-
сивото и възвишеното; да оценят важните уроци, 
които получават в училище, за да успеят в живота; 
да бъдат здрави и упорити; да учат с желание и 
воля;  да бъдат уверени и да следват мечтите си с 
вдъхновение!

Севделина Джонгарска, 
директор на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”

Първият учебен ден в СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев” в София
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25 години НАСГБ

От стр 1

На 15 август, денят, в който православ-
ната църква отбелязва един от най-голе-
мите християнски празници Успение на 
Пресвета Богородица, ние отново бяхме 
заедно, за да честваме празника на на-
шата Асоциация – нейния 25-ти рожден 
ден!

На тази дата, точно преди 25 години, 
мечтата на един велик човек – Димитър 
Парапанов се превръща в реалност. На 
15 август 1997 г. е създадена и учредена 
Националната асоциация на сляпо-глухи-
те в България. 

Екипът на НАСГБ положи много уси-
лия и любов в организирането на това 
наистина блестящо тържество. Празникът 
предизвика истинско вълнение и приятни 
емоции сред всички присъстващи - гос-
ти, членове на НАСГБ, колеги, приятели 
и съмишленици. Чаровните и талантливи 
участници, красивите тоалети, хубавите 
думи и музика, и не на последно място 
старанието лично на председателя на 
НАСГБ г-жа Величка Драганова, както и на  
целия колектив на НАСГБ, бяха причина-
та рожденият ден да се превърне в един 
грандиозен спектакъл.

Тържествената церемония по случай 
юбилея на НАСГБ започна с изпълнение 
на химна на Република България, химна 
на Европейския съюз и химна на Нацио-
налната асоциация на сляпо-глухите в 
България. Всички присъстващи станаха на 
крака. 

След този тържествен момент пред-
седателят на НАСГБ Величка Драганова 
приветства всички присъстващи с „Добре 
дошли!” и им благодари за оказаното 
уважение. Думите й: „Вече четвърт век 
Националната асоциация на сляпо-глу-
хите в България гради промени, бъде-
ще и усмивки!”, докоснаха със силата си 
всички. Тя подчерта, че „отново всички 
сме заедно – нещото, което винаги ни е 
крепило и без което не можем.” С трепет 
и вълнение в гласа, г-жа Драганова гово-
ри за нашата асоциация, която работи 
за промяната в сърцата, в мисленето и 
в живота на сляпо-глухите хора. За на-
шата асоциация, която сбъдва стъпка по 
стъпка и най-смелите мечти. За нашата 
асоциация, където много хора работят 
заедно и устремено, поемайки един след 
друг щафетата заедно със своите колеги, 
приятели и съмишленици.

Председателят на НАСГБ подчерта, че 
„тук и сега е мястото и времето да каже 
защо може да се случва всичко това и да 
даде истинския верен отговор.” Защото 
през всичките тези години – 25 вече, На-
ционалната асоциация на сляпо-глухите в 
България е следвала заветите на нейните 
основатели – за преданост, себеотдава-
не и любов към живота на сляпо-глухите 
хора. Г-жа Драганова призова да отдадем 
почит на светлите личности – онези тъй 
млади тогава, основатели на НАСГБ, някои 
от които са сред нас, а други ни напуснаха 
завинаги, общо 71 учредители на асоциа-
цията.

„Националната асоциация на сля-
по-глухите в България следва и ще про-

дължава да следва техните завети, мисия 
и цели. Така всички ние създаваме една 
силна общност, за която няма невъзмож-
ни мечти!

Националната асоциация на сляпо-глу-
хите в България е гордост не само за Бъл-
гария, но и за всяко съвременно обще-
ство, за което бъдещето на сляпо-глухите 
хора е основен приоритет!

И нека заедно да продължим реали-
зацията на добрите идеи и защитата на 
истинските каузи за светлото бъдеще на 
идните поколения. Националната асоци-
ация на сляпо-глухите в България винаги 
ще бъде „Крепост, Сила и Вяра” за всич-
ки, които милеят за нея!” – така  завърши 
приветственото си слово г-жа Драганова, 
а думите ѝ бяха посрещнати с бурни апло-
дисменти, усмивки и сълзи от умиление.

Юбилейното тържество на НАСГБ бе 
уважено от редица представители на 
местната власт, НПО, сродни организа-
ции, колеги от сферата на социалните 
услуги в страната, медии и много дру-
ги. Специални гости бяха: МАРГАРИТА 
ВРАНКОВА - областна администрация 
Пловдив, началник отдел „Координация 
и европейска интеграция”;  ВЕСЕЛИНА 
БОТЕВА - община Пловдив, директор на 
дирекция „Социална политика”; ДОНКА 
АРГИРОВА - началник отдел „Интегра-
ция” в дирекция „Социално подпомага-
не”, Пловдив; ИНЖ. РОСЕН КОСТУРКОВ; 
г-жа ВЕНЦИСЛАВА ЛЮБЕНОВА; НИКОЛАЙ 
НИНОВ, председател на Съюза на глухите 
в България; БОНЧО БОНЕВ, председател 
на Националната потребителна коопера-
ция на слепите в България; МАНЬО АЛЕ-
КСИЕВ, председател на Регионална орга-
низация - София към Съюза на слепите в 
България; МИЛЕНА ГЪРКОВА-КАЛИНОВА, 
председател на Национална асоциация 
на преводачите на жестов език в Бълга-
рия; ТИЛКА КАЙРЯКОВА, председател на 
Централната контролна комисия на Съ-
юза на глухите в България и член на Упра-
вителния съвет на Националната асоци-
ация на преводачите на жестов език в 
България; ИЛИЯНА СТОИЛКОВА, член на 
Управителния съвет на Асоциацията на 
гражданите с увреден слух в България; 
НАДЕЖДА МИРЧЕВА, продуцент, автор и 
водещ на специализираното предаване 
за хора с увреден слух „Светът на жесто-
вете” на БНТ 1 и член на Управителния 
съвет на Националната асоциация на 
преводачите на жестов език в България.

За своя 25-годишен рожден ден 
НАСГБ получи много поздравителни 
адреси, благопожелания и подаръци. 
Асоциацията, от своя страна, почете и 
зарадва специалните си гости със спе-
циално подготвени юбилейни плакети 
и грамоти, посветени на 25-годишния 
юбилей на НАСГБ, за принос за делото 
на сляпо-глухите и тяхната интеграция в 
обществото. Гостите бяха много развъл-
нувани и с голяма емоция благодариха 
на г-жа Драганова, че са станали част от 
празника на асоциацията, като сподели-
ха, че приятелството им с нашата асоци-
ация е много ценно за тях, и че сърцата 
им винаги ще бъдат отворени за нас. 

Вълнуващ момент от програмата беше 

и представянето на презентацията на тема 
„Национална асоциация на сляпо-глухи-
те в България (1997-2022) - 25 години от 
учредяване на сдружение „Национална 
асоциация на сляпо-глухите в България” 
в полза на обществото и лицата с двойна 
сензорна загуба”.

Разбира се, кулминацията на тържест-
вената програма беше изпълнението 
на фолклорната група от самодейци със 
сляпо-глухота „Фолклорен изгрев” към 
ТО-Пловдив на НАСГБ, с художествен 
ръководител Златка Славова. Те пред-
ставиха представление на специфичните 
възможности на сляпо-глухите по фол-
клорни мотиви „Седянка”, а „черешката 
на тортата” бе участието на самия пред-
седател на асоциацията – неповторимата 
г-жа Драганова.

В края на представлението, самодей-
ците изпълниха  фолклорната версия на 
химна на Националната асоциация на сля-
по-глухите в България. Химнът на НАСГБ е 

специално създаден за 25-годишния юби-
лей на асоциацията. Красивият текст на 
химна, излязъл изпод перото на талантли-
вия сляпо-глух член на НАСГБ Кирил Дамя-
нов, уникалната музика, композирана от 
неповторимия Тодор Андонов, завладява-
щия аранжимент и клавирен съпровод на 
Ангел Андонов, създадоха запомняща се 
атмосфера.

Празничната програма зареди цялата 
публика с много приятни емоции и весело 
настроение. Тържеството завърши с праз-
ничен коктейл и много, много усмивки! На 
гала вечерята пък бе разрязана специално 
подготвената юбилейна празнична торта, 
а гърмът от отварянето на шампанското 
отекна като камбанен звън и предизвика 
щастливи възгласи и овации.

Дните от 15 до 17 август бяха
посветени и на 
ПРАЗНИКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА 
С ДВОЙНА СЕНЗОРНА ЗАГУБА.
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Как да се заяви отпуск от бащи на деца до 8 г. ЗОВ ЗА ПОМОЩ
На 17 август т. г. пожар изпепелява единстве-

ния дом на младо глухо семейство с две малки 
деца в с. Тюркмен, обл. Пловдив. Мъжът тръг-
нал до близкия град да купи материали за подо-
брения на къщата си. Съпругата му останала в 
къщата да се грижи за двете малки дъщерички 
на 2 г. и 7месеца, и на 1 г. и 2 месеца. Към 10 ч. 
тя усетила силна миризма на дим и помислила, 
че някой наблизо е запалил треви в градината 
си. Но миризмата се засилвала и тя   решила да 
излезе. Вижда пламъци от постройката до къ-
щата, които тръгнали нагоре към покрива. Къ-
щата се запалва и огънят я обгръща за секунди. 
Единственото, което успява да направи жената, 
е да влезе вътре и да изкара навън двете деца. 
Пламъците и пушекът били толкова силин, че 
дори не можела да вземе най-необходимото. 

Хора от селото извикват пожарната, но тя 
идва след около половин час. Шест коли са га-
сили пожара. За около четири часа огънят е по-
тушен. За съжаление, в пламъците са отишли 
напълно всичките им пристройки, двуетажна-

та им къща, която са подобрили... 
Вероятната причина за пожара е неиз-

правна електроинсталация от пристройката 
за склад до къщата им. Слава Богу, оцелели 
са и домашните им любимци и животните. 

Но семейството е останало без документи, 
без покъщнина, дрехи, храна. Съседи ги прию-
тяват. Семейството е в шок от загубата, жената 
не спира да плаче, как ще преживеят, а и зима-
та идва, а нямат покрив над главата си…

Хора от селото им помогнали с малко сред-
ства, но помощта им не е достатъчна, за да 
стъпят на краката си – имат нужда от най-не-
обходими неща,  на първо време като дрехи, 
посуда, друхи, играчки и прибори за децата, 
храна, материали за ремонт, физическа по-
мощ, защото сами не могат да се справят. 

Желаещите да помогнат може да изпра-
щат средства на банковата им сметка: 

IBAN:BG44STSA93000012743352; 
титуляр: Магдалена Стоянова Тимонова; 
телефон за връзка с техен роднина:
0894641222 Валентина

В тазгодишния празник на специфичните 
възможности на сляпо-глухите се включиха де-
сетки сляпо-глухи от повечето териториални 
организации на НАСГБ. За поредна година на-
шите талантливи членове имаха възможността 
да се изявят и покажат своите способности в 
любителското творчество и изкуство, в шаха, 
спортната табла и боулинга. Състезателите и
самодейците демонстрираха завидни умения, 
талант и възможности. Всички ги аплодираха и 
подкрепяха. Гордеем се с техните постижения и 
борбен дух! Те са нашето най-ценно богатство!

По време на празника присъстващите има-
ха възможност да разгледат и аранжираната 
изложба на приложно изкуство. Всеки имаше 
възможност да се докосне до тези уникални 
произведения на изкуството, събрани и израбо-
тени от сляпо-глухи членове на НАСГБ.

В рамките на комплексното събитие се про-
веде и организираното от списание „Звук и 
светлина” предизвикателство, което премина 
под знака на 25-ия рожден ден на асоциаци-
ята. Един срещу друг се изправиха два отбора 
– на териториалните организации от Северна 
България и на териториалните организации от 
Южна България. Задачата им бе да сътворят 
кратък текст, посветен на юбилея на НАСГБ. И 
двата отбора показаха отношение и любов към 
своята асоциация. Всички бяха развълнувани и 
емоционално обогатени. Силни аплодисменти 
получи текстът на териториалните организации 
от Северна България, за който особени заслуги 

има Ганка Параскевова от Варна. Ето го и него: 
„НАСГБ е дар от Бога и без нея аз не мога да 
живея на Земята! Тя ми е съдбата!”

Скъпи приятели, благодарим ви, че бяхме 
заедно на този празник, благодарим ви за спо-
делените мигове и много усмивки! Благодарим 
на всички наши прекрасни участници, на нашите 
членове, на нашите гости и приятели, на всички, 
които направиха празника ни неповторим, въл-
нуващ и толкова завладяващ!

Публикацията подготви 
Елена Атанасова

Бащите с деца до 8-годишна въз-
раст вече могат да ползват новия ба-
щински отпуск до 2 месеца с парично 
обезщетение от от НОИ за него. Отпускът 
влезе в сила от 1 август.

Правото на отпуск и обезщетение на 
бащите/осиновителите на деца до 8-го-
дишна възраст е за период от 2 месеца, 
при положение, че те не са ползвали от-
пуските за раждане на дете (след 6-ме-
сечна възраст на детето), отглеждане на 
дете до 2-годишна възраст и осиновява-
не на дете до 5-годишна възраст, на кои-
то имат право със съгласието на майката, 
както и тези при смърт или тежко заболя-
ване на майката. Когато бащата/осино-
вителят е ползвал някои от тези отпуски 
за период по-малък от 2 месеца, той има 
право на отпуск за разликата между 2 
месеца и ползвания отпуск, разясняват 
от осигурителния институт. 

Със заповед на управителя на НОИ 
са утвърдени следните образци на доку-
менти за ползване на отпуската:

- заявление-декларация за изплаща-
не на парично обезщетение за отглеж-
дане на дете до 8-годишна възраст от 
бащата (осиновителя) на основание чл. 
53ж от КСО;

- удостоверение от осигурителя от-
носно правото на парично обезщетение 
на осигурено лице (сега действащото 
приложение № 10 към наредбата);

- удостоверение относно правото на 
парично обезщетение на самоосигурява-
що се лице ( сега действащото приложе-
ние № 11 към наредбата).

Утвърдените образци са публикувани 
на сайта на института, в рубриката „За 
клиента” („Формуляри”)Формуляри и об-
разци за временна неработоспособност 
и майчинство”.
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Искам да запозная читателите на вестник 
„Тишина” с трима от тях – за да може техният 
заразителен пример да има повече последова-
тели. Ще започна с русенката Димана, която се 
представя съвсем спонтанно и искрено: 

„Казвам се Димана и съм на 15 години. Съвсем 
доскоро бях доброволец, а от вчера съм секретар 
и PR на Младежки парламент – Русе. Каузата ми, 
като на всеки друг, отговарящ за връзки с общест-
веността, е да представя идеите и принципите на 
организацията ни - а именно, че младите хора имат 
какво да кажат на възрастните. Да популяризирам 
Младежкия парламент и да привличам нови съ-
мишленици. Благодаря на всички!”

А Константин е горд, че е сбъднал съкровена-
та си мечта:

„Казвам се Кон-
стантин Сакаян. Нас-
коро взех своята 
диплома за висше 
образование от юри-
дическия факултет на 
софийския универ-
ситет „Св. Климент 
Охридски”. В първи 
курс в университета 
мечтата ми бе да се 
сдобия със заветна-
та диплома за висше 
образование. Когато 
най-после този ден 

дойде и изрекох клетвата на юриста, а деканът на 
факултета ми връчи дипломата, осъзнах, че този 
документ не е само за шестте години усърдие и 
старание. Осъзнах, че всъщност всичко започва от 
този момент насетне. 

Мечтата ми сега е да се реализирам като юрист. 
Почти приключих стажа си за правоспособност, 
предстои ми изпит, след това още един. Откъм ка-
риерно ориентиране твърдо съм се насочил към 
адвокатската професия; като, разбира се, имам и 
план Б, който е, както се казва по юридически: при 
условията на евентуалност спрямо първия – юрис-
консулт или нотариус. В пълна степен разбирам, че 
имам още много да се уча, но именно това е, което 
ме мотивира да продължавам напред. 

В момента съм в активно търсене на възмож-
ност за постоянна трудова заетост. Разбира се, от-
давам приоритет преди всичко на работата по спе-
циалността. За мен е важно да продължавам да се 
развивам в професионалното направление, което 
съм избрал. Трудностите са големи, но вярвам, че 
упоритостта и старанието в крайна сметка биват 
възнаграждавани. 

Искам да благодаря от сърце на моето семей-
ство, на моите роднини, близки, приятели и по-
знати, а и непознати, за подкрепата, която ми бе 
оказана през годините и която продължавате да 
ми оказвате! Благодаря и на голямото семейство 
от АРДУС, което ми подаде ръка в най-трудните за 
мен моменти и винаги ме е подкрепяло! Искрено 
се надявам един ден да имам честта да защитавам 
вашите права и законни интереси!”

И Мария Якимо-
ва се дипломира ус-
пешно!

През 2019 г. в една 
кампания на АРДУС 
и „Интервюто”, осъ-
ществена по проекта 
BG05M 90P001-2.011-
006 – „Равни шансове 
за децата и младежи-
те с увреден слух и 
техните семейства”, 
финансиран от опе-
ративната програма 
„Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-

Младите хора от АРДУС – изпълнени с вяра, 
кураж и увереност в себе си

2020, се разказваше за Мария 
Якимова, която на 11 юли т. г. 
успешно защити дипломната си 
работа като бакалавър по спе-
циалността „Графичен дизайн” 
в софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Тогава Ма-
рия беше приета в първи курс 
на университета. В интервюто 
тя разкриваше много съкровени 
за нея неща – как е започнала 
да чува и говори с помощта на 
кохлеарния имплант; как се е 
чувствала сред връстниците си и 
как постепенно тя е започнала да 
живее в двата свята – този на чу-
ването и този на тишината. Това 
й е дало и амбицията винаги да 
се стреми към промяна; но и е 
придобила смелостта да преодо-
лява трудностите. И споделя по този повод преживелицата си по време 
на един международен лагер: „Не знам как се случи, но не можах да си 
намеря батериите, които винаги нося със себе си. Отидох при организа-
торите и обясних какви батерии ми трябват. За два часа се бяха справи-
ли и ми намериха, въпреки че до този момент не бяха виждали речеви 
процесор като моя. Изводът за мен е, че винаги има решение, просто 
трябва сама да го потърся.” А на въпроса къде си представя, че ще бъде 
след 5 години (т. е. сега!), Мария отговорила: „Представям си, че работя в 
уютна среда и се занимавам с рекламна графика или дизайн на сайтове. 
Обичам да съм с хора, а не само да съм пред компютъра. Бих искала да 
работя и с малки дечица – да рисуваме заедно, да създаваме. Мога да 
помагам и на деца с проблеми да рисуват, да се забавляват, така както и 
на мен са помагали, когато съм била малка.”

От сърце пожелавам попътен вятър на тези изпълнени с вдъхно-
вение, кураж и увереност млади хора с увреден слух! Нека продъл-
жават - напред и нагоре! И нека не спират да мечтаяте и осъществя-
ват мечтите си!

Петра Ганчева
Снимки фейсбук страницата на АРДУС

Тази година е забележителна за Асоциацията на родителите на деца с ув-
реден слух (АРДУС) с един чудесен факт – 30 години от създаването й. И още 
по-чудесна е подетата по този повод инициатива на ръководството на АР-
ДУС в тяхната фейсбук страница – да ознаменуват подобаващо 30-годишни-
ната с кратки, но съдържателни представяния на деца, ученици и млади хора 
с увреден слух, като показват най-добрите им качества и възможности. И, 
които, един вид, са лицето на асоциацията, която през всичките тези 30 го-
дини безрезервно и всеотдайно им е помагала и ги е подкрепяла да постигат 
целите си и да се доказват успешно в това, което могат най-добре, независи-
мо от увредения слух.

Поздрав 
от сърце

Ето че отново дойде 15 сеп-
тември... И отново дворовете на 
специалните училища за деца с 
увреден слух се изпълниха с де-
чица и развълнувани родители и 
учители... На всички тях честитим 
началото на новата учебна го-
дина! На учителите пожелаваме 
вдъхновение; на децата здраве и 
постоянство, а на техните родите-
ли – сила и търпение!

И нека тази нова учебна го-
дина бъде успешна за всички!

Асоциацията на родителите 
на деца с увреден слух (АРДУС) 
наопомня, че по повод първия 
учебен ден АРДУС предоста-
вя на всички деца и младежи 

с увреден слух - подпомагане 
със средства за закупуване на 
учебни пособия и материали. 
Тази година сумата е 30 лева 
на учениците и студентите, сре-
щу представяне на фактура (не 
стокова или складова разпис-
ка), с коректни данни и касова 
бележка.

Данните са: Сдружение АР-
ДУС, гр. София, ул. „Иван Ден-
коглу”, №12-14; ЕИК 121271098; 
МОЛ: Мария Кръстева; получа-
тел: имената на ученика или 
студента.

В това издание на Международния ден на жестови-
те езици през 2022 г. светът трябва да подчертае един-
ството, създадено от тях. Общностите на глухите, прави-
телствата и организациите на гражданското общество 
трябва да  продължат своите колективни усилия – ръка 
за ръка – за насърчаване, популяризиране и признава-
не на националните жестови езици като част от живите 
и разнообразни езикови пейзажи на техните страни. На-
сърчаването и защитата на езиковата и културната иден-
тичност на всички глухи хора и ползвателите на нацио-
нални жестови езици могат да бъдат постигнати само 
чрез партньорство и единство, защото: Жестовите езици 
ни обединяват!

Този ден е провъзгласен с резолюция A/RES/72/161 на 
ООН, приета през 2017 г., която признава 23 септември за 
международен ден на жестовите езици.

След успехите на предизвикателствата Global Leader 
Challenges за 2020 г. и 2021 г., Световната федерация на 
глухите с гордост обявява продължението им, което ще 
бъде постигнато по време на предстоящия междунаро-
ден ден на жестовите езици – 23 септември 2022 г. Това 
предизвикателство има за цел да насърчи използването 

на националните жестови езици от националните и све-
товни лидери в партньорство с техните национални асо-
циации на глухи хора.

Призовете вашите ръководители – може да са минис-
тър-председатели, президенти, други правителствени 
служители, членове на парламенти, членове на град-
ския съвет – да заявят на вашия национален жестов език 
„Жестовите езици ни обединяват!” Приканваме ви на 23 

септември 2022 г. всички обществени места, обществе-
ни забележителности и официални сгради, президентски 
къщи, кметства, стадиони и други да се осветят в синя 
светлина! Това събитие има за цел да обедини света, не-
говите граждани, общности. 

„Предизвикателството на лидерите в световен ма-
щаб” („Global Leaders Challenge”)  е възможност за нацио-
налните асоциации на глухи хора да установят и поддър-
жат устойчиво сътрудничество с техните национални ли-
дери чрез използването на техните национални жестови 
езици. Тази година темата на международната седмица 
на глухите е „Изграждане на приобщаващи общности за 
всички”. Всекидневните теми обхващат: 19.09. - Жесто-
вите езици в образованието; 20.09. - Устойчиви иконо-
мически възможности за глухите хора; 21.09. - Здраве 
за всички; 22.09. - Защита на глухите хора по време на 
криза; 23. 09. - Жестовите езици ни обединяват!; 24.09. 
- Междусекторни общности на глухите и 25.09. - Лидер-
ство на глухите за утрешния ден.

Осветете със синя светлина вашите важни обществе-
ни места в чест на вашия национален жестов език!

Призив на СФГ по случай 
международния ден на жестовите езици


