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Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА
Абонаментната кампания ще продължи до

15. 12. 2022 година.

Абонирането става във всички
пощенски станции на страната, 

в „Доби прес“ и в редакцията на вестника.
Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНИЯ УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС НА СУ ЗА УУС 
„ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ”  В ПЛОВДИВ ПО ПРОЕКТ „ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НЕУЗНАВАЕМО ОБНОВЕНО 
И УЮТНО. ДА УЧИШ ТУК Е КЪСМЕТ И ЩАСТИЕ!

На 26.10.2022 г. ръководството на СУ за УУС “Проф. 
д-р Стоян Белинов“ в Пловдив и екипът по проекта 
„Обичам моето училище“ открихме обновената учи-
лищна сграда в присъствието на официални гости, при-
ятели и представители на медиите. 

Три етажа – три теми с индивидуален дизайн, про-
ектиран специално за учебното заведение и съобразен 
с потребностите на децата и учениците с увреден 

слух; боядисани в пастелни цветове стени; тематич-
ни тапети; мотивиращи цитати; позитивни думи; 
изцяло обновено обзавеждане с доброволен труд от 
учители и приятели на учебното заведение – това е 
свършената работа. 

От стартирането на проекта до сега екипът работи, за 
да реализира своята мечта – да осигури позитивна и мо-
тивираща учебна среда за своите ученици и учители.

В предишна публикация Ви разказахме за проекта 
„Обичам моето училище“ на благотворителната орга-
низация „LightSource Сharity“, чиято мисия е да дарят 
на учебните заведения в България здравословна и съ-
временна образователна среда. С гордост заявяваме,  че 
днес завършихме първия етап от проекта за обновяване 
на училищния ни комплекс.

Четете на стр. 5

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР НА ЕСГМ ВЪВ ВИЛНЮС, 
ЛИТВА ОТ 11 ДО 16 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ЕДИННО ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В ЕВРОПА

Скъпи читатели-приятели, 
както вече знае-

те – остават само две 
години до 90-годиш-
нината на Съюза на 
глухите в България. И 
навярно мнозина от вас 
си спомнят – по повод 
85-годишнината беше из-
дадена и разпространена 
книга-история на СГБ, която 
все още може да се закупи на 
цена от 20 лв. В изданието са 
представени хронологично, по 
години, най-подробни факти от 
дейността на СГБ от основава-
нето му през 1934 година досе-
га. В книгата е включен и богат 
снимков материал, представящ 
най-важните моменти от живота 
на глухите хора в България. Заяв-
ки за закупуване на книгата мо-
гат да се правят както в районни-
те организации на СГБ по места,
така и в централното управление 
на СГБ в столицата. Имайте пред-
вид, че тиражът й е ограничен.

По повод това последно и об-
новено изцяло печатно издание 
на съюзната история, във вестник 
„Тишина” пристигна интересно 
предложение – всички вие, които 
мислите, че има нещо изопачено 
или невярно в съюзната история, 

можете да изпратите факти, при-
дружени със снимки, документи 
и всичко, доказващи твърденията 
ви. Те ще се публикуват във вест-
ника и ще спомогнат за актуали-
зирането на историята на СГБ. 

Предвижда се с така изпра-
тените от вас факти и данни със 
снимки да се допълни поредно-
то ново издание на съюзната ис-
тория, което ще излезе от печат 
преди тържественото честване 
на 90-годишния съюзен юбилей.

Много ще сме благодарни, 
ако приемете присърце поканата 
ни да участвате със своите пуб-
ликации – в името на истината, 
честността и справедливостта! 

Екипът на вестник 
„Тишина”

*В началота на 2022 година  
Европейският съюз на глухите 
студенти (ЕСГС) и Европейски-
ят съюз на глухите младежи 
(ЕСГМ)   обединиха енергията 
си за изработване на  общо-
европейска  стратегия за  за 
уеднаквяване на образование-
то на глухите хора във всички 
европейски страни. 

*В изпълнение на амбици-
озните цели, които поставиха 
двете европейски младежки 
организации,  от 11 до 16 ок-
томври тази година  във Вил-
нюс, Литва, беше организиран 
и проведен Образователен се-
минар.

*Трима участници от Бъл-
гария – Росица Караджова, 
Алекс Йорданов и Иво Ибриши-
мов се включиха в първия етап 
на европейския проект, който 
се проведе във Вилнюс, Литва.

Четете на стр. 3

Важно съобщение за всички читатели!
Скъпи читатели-приятели, 

навярно мнозина от вас 
си спомнят – по повод 
85-годишнината беше из-
дадена и разпространена 
книга-история на СГБ, която 
все още може да се закупи на 

Важно
Продължават 

записванията за 
курса по жестов език, 

организиран от 
Съюза на глухите 

в България.
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В РО-ПЛОВДИВ

* От 11 до 20 септември, 
Асоциация на родителите на 
деца с увреден слух отново 
бе домакин на международен 
младежки обмен „Не чувам, но 
съм тук и имам какво да кажа“, 
реализиран с финансовата под-
крепа на програма „Еразъм+“. 

*Младежи с увреден слух 
от Полша, Литва, Сърбия и 
България, прекараха незабра-
вими дни в китното морско 
селце Синеморец, за да обсъ-
дят теми, сред които човеш-
ките права, превенция от со-
циално изключване, социалния 
диалог, като основа на ценно-
стите на европейското само-
съзнание.

По време на обмена, се ко-
ментира прилагането на евро-
пейските и местни политики за 
хората с увреждания в държави-
те- партньори на проекта. Бяха 
споделени добри практики, об-
съждаше се ролята и значението 
на образованието, повишаване-
то на компетенции, ролята на за-
стъпничеството и овластяването 
на младежи с увреден слух.

Дългогодишният експерт 
на „Дирекция природен парк 
Странджа“ Иван Камбуров пре-
веде младежите из Странджа 
планина на опознавателно и 
осезателно пребиваване. Те 
посетиха зящитената местност 
„Марина Река“, възхитиха се на 

красотата в  защитена местност 
„Горна Еленица“, вървяпха по по 
маркираната пътека в резерват 
„Силкосия“, а най-сетне посе-
тиха и в село Костѝ... А походът 
по брега до Ахтопол завърши с 
гостуване в Информационно-по-
сетителския център „Приморска 
Странджа“.

Народното читалище „Синева 
- 2020“, с. Синеморец организи-
ра уъркшоп за рециклиране на 
стари ветроходни платна. Основ-
ната цел бе да запознае младе-
жите с увреден слух с проекта на 
читалището „Зелен Синеморец“, 
да обърнат специално внимание 
на използването на пластмасови 
и еднократни опаковки, и вреда-

та която нанася безотговорната 
човешката намеса, както и да 
представят различни техники за 
рециклиране.

С много нови приятелства, 
идеи за бъдещи съвместни про-

екти и незабравими спомени за-
върши международния младеж-
ки обмен „Не чувам, но съм тук и 
имам какво да кажа“.

Мария Кръстева,  
председател на АРДУС

АРДУС

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 
„НЕ ЧУВАМ, НО СЪМ ТУК И ИМАМ КАКВО ДА КАЖА“

Наскоро в районната орга-
низация на глухите в Пловдив 
се проведе събитие, което е 
част от проекта „Сътрудни-
чество за бягство от социал-
ното изключване”, част от 
Ключова дейност 2 по програ-
ма „Еразъм+”, финансиран от 
Европейския съюз.

В рамките на проекта си 
партнираха организации от 
четири държави – България, Ки-
пър, Испания и Хърватия. Проек-
тът цели да насочи внимание-
то на хората към темата за 
социално изключване на групи, 
които трудно се интегрират, 
като например деца и младежи 
с различни видове увреждания. 

 За по-малко от година парт-
ньорите успяха да създадат наръч-
ник с игри, които са подходящи и/
или адаптирани за деца и младе-
жи с различни нужди. Наръчникът 
е преведен на български, англий-
ски, хърватски, испански и гръцки. 
Има и аудио вариант за ползване 
от хора с увредено зрение.

С подкрепата на районната ор-
ганизация на глухите и добровол-
ци от неправителствената органи-
зация „Сдружение Уолктугедър”, 
се състоя среща, на която бяха по-
канени младежи от РО-Пловдив. 
На нея присъстваха и родители на 
децата, както и председателят на 
младежката организация на глу-
хите Мария Косева. Благодарение 
на жестовите преводачи Милена 
Гъркова и Нели Саркизова, пред-
ставителите на „Сдружение Уол-
ктугедър” имаха възможност да 
общуват с глухите младежи. Про-
ведоха се различни активности, 
които включваха бордови игри, 
активни и асоциативни игри, как-
то и творчество.

За провеждането на всички 
дейности „Сдружение Уолктуге-
дър” направи дарение към ор-

ганизацията, което включва бор-
дови и настолни игри, принад-
лежности за спортни активности, 
както и две принтирани копия на 
наръчника с игри. Младежите и 
родителите споделиха, че това 
би бил прекрасен повод младите 
хора по-често да се събират там.

Целта на събитието бе и да 
запознае както ръководството 
на организацията, така и родите-
лите, с наръчника с игри. Екипът 
зад проекта се надява, че с не-
гова помощ повече младежи ще 
бъдат включени в различни дей-
ности, активности, игри и подхо-
дящи спортни занимания.

От пловдивската районна орга-
низация на глухите споделиха, че 
не се случват често събития, под-

ходящи за младежи с увреден слух 
и затова са щастливи, че има про-
екти, свързани с този проблем. Но 
това, от което също имат нужда, е 
повече гласност в обществото, ме-
диите и социалните мрежи, за да 
се обърне повече внимание на хо-
рата със специални нужди. Защото 
от обществото зависи дали те ще 
бъдат социално изключени или 
ще се чувстват, като част от него.

Линк към видеото, отразява-
що събитието:

https://www.mediacafe.bg/
kafeto/byagstvo-ot-sotsialnoto-
izklyuchvane/?fbclid=IwAR1b87
wYAJbX_91rvF7xNpz-GBZSzM_
wF6UdC0JOmiZGyp_Jip_OHfljBPg

Надина Чолакова, 
mediacafe.bg

В периода от 19 до 21.09.2022 
г. се проведоха обучения по Про-
ект „Възход“, изпълняван от На-
ционалния съвет на хората с ув-
реждания в България, финансиран 
от Европейския форум на хората с 
увреждания и Фондация СИТИ. 

Първият семинар на тема 
„Изграждане на капацитет за 
комуникации. Разработване на  
информационни материали” се 
проведе в гр. София. Лектори 
бяха Ванеса Джеймс, експерт от 
Европейския форум за хората с 
увреждания, Цветомир Ценков, 
PR експерт и журналист и Ма-
рия Герганова, експерт «Кому-
никации и информация» в Инфо 
Център ЕК.  В семинара участвах
двама младежи представители 
от СГБ  - Росица Караджова и Ва-
силен Грозев.

В периода от 12 до 14 октом-
ври 2022 г. продължи обучение-
то по Проект „Възход“, изпъл-
няван от Националния съвет на 
хората с увреждания в България, 
финансиран от Европейския фо-
рум на хората с увреждания и 
Фондация СИТИ. 

 Проведоха се серия от семи-
нари в които се включиха и пред-
ставители от НФРИ. Бяха застъпе-
ни темите „Въведение в застъп-
ничеството и лобирането в ЕС”;  
„Политика и програми - Комитет 
по правата на хората с уврежда-

ния и равенство и множествена 
и междусекторна дискримина-
ция”;  „Права в ЕС:  Младеж, За-
кон за достъпност и транспорт”;  
„Стратегия за хората с уврежда-
ния. Ролята на фондовете на ЕС в 
прилагането на стратегията”. 

Обучението се проведе в гр.
София с лектори Алваро Кюсеро,  
Марин Улдри, Лоредана Дикси 
и Хайдън Хамърсли,  експерти 
от Европейския форум за хора-
та с увреждания. Другите теми 
„Важни български документи за 
хората с увреждания” и „Застъп-
ничество и лобиране” бяха пред-
ставени от Латин Банков от Съ-
юза на инвалидите в България и 
Мария Георгиева от Сдружение 
„АРИР-Сливен”. 

Участваха двама младежи 
представители от СГБ това бяха 
Габриела Спасова и Василен Гро-
зев.

Росица Караджова

Проект по програма „Еразъм+“
БЯГСТВО ОТ СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ

СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ  СЪВЕТ НА ХОРАТА 

С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ
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ЕДИННО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Еднаквото образование 
за всички глухи хора липсва в 
много европейски страни от 
дълго време, а приложимата 
конвенция на ООН за хората с 
увреждания се тълкува по раз-
личен начин от съответното 
национално правителство и се 
прилага в законодателството. 
Резултатът е, че напредъкът на 
съответните страни през насто-
ящата година е много различен. 
В някои случаи националният 
жестов език е признат за неза-
висим език повече от 20 годи-
ни. В България това беше по-
стигнато едва през 2021 г., така 
че е от съществено значение да 
се определят по-нататъшните 
подходящи стъпки в различни 
области и други важни етапи 
в областта на образованието. 
Това включва цял спектър от 
детски градини, училища, обу-
чение, колежи/университети, 
професионално обучение и до 
учене през целия живот. 

Двете европейски организа-
ции – Европейският съюз на глу-
хите студенти (ЕСГС) и Европей-
ският съюз на глухите младежи 
(ЕСГМ) - обединиха енергията си 
за общоевропейски проект в на-
чалото на 2022 г., за да може да 
бъде постигната обща цел: всеки 
глух човек в Европа да има право 
да избира кои училища иска да 
посещава без бариери. Методите 
за безпрепятствен достъп до об-
разование могат да се прилагат 
по различни начини, според тъл-
куването във връзка с правото на 
жестов език. Включени са следни-
те опции: предоставяне на обра-
зование чрез директна комуника-
ция на глухи учители и учители с 
компетентен слух (трябва да има 
поне ниво B2 според CEFR [Обща 
европейска езикова рамка], така 
че съответното съдържание да 
може да бъде предадено алтер-
нативно. Работата на професио-
налните жестови преводачи се 
поема от държавата. Работните 
преводачи трябва да бъдат с дво-
ен персонал, ако продължител-
ността на задачата надвишава 
минимума от 60 минути.

Това може да се види някъде 
в България или да се използва 
активно и днес, защото в уни-
верситетите няма възможности 
за обучение на жестови прево-
дачи, които да изучават българ-
ски жестов език и съответните 
теории и практики в различни 
модули поне три години. Ос-
вен това, има липса на обучени 
глухи преподаватели, които да 
преподават БЖЕ, тъй като няма 
възможности за обучение, кои-
то да отговарят на изискванията 
на CEFR, а държавата признава 
длъжностната характеристика. В 
момента почти няма устни пре-
водачи, които да могат да пред-
ложат на университетите услуги 
за превод от говорим български 
език на БЖЕ и обратно, защото 
професионалното обучение е 
недостатъчно, а заплащането е 
много ниско. Проблемът е тол-
кова сериозен, че тези хора осъ-
ществяват превод само като ра-
бота на непълно работно време.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
СЕМИНАР НА ЕСГМ

Трима участници от Бълга-
рия (Росица Караджова, Алекс 

Йорданов и Иво Ибришимов се 
включиха в европейския проект, 
който ще се проведе на две раз-
лични места. Във Вилнюс, Лит-
ва, беше реализирана първата 
част от проекта. Там 29 участни-
ци от двете европейски органи-
зации прекараха цяла седмица, 
занимавайки се интензивно с 
различни тематични области. В 
уводната фаза, зададените рам-
кови условия и точки на крити-
ка на „обучението на глухи” се 
определят като целеви стандарт 
от други гледни точки. Това е 
последвано от обмяна на опит 
на национално ниво, споделяне 
на това какво е тяхното училищ-
но образование и какви предиз-
викателства срещат. Има и кри-
тичен анализ на чувството за 
постижение за това дали всички 
посочени аспекти са изпълнени. 
След това  данните се обработват 
чрез  статистика, в която участни-
ците работят върху факторите за 
добри и лоши числа или се опре-
делят доказателствата. Накрая 
Иксон Саенц от Испания изнесе 
лекция за статистическия анализ 
и какви методи трябва да се из-
ползват за постигане на успешни 
резултати. Това беше подкрепе-
но от Томас Макуини от Фран-
ция с неговия технически експер-
тен тандем. След няколко часа 
участниците направиха преглед 
на проблемите в „обучението на 
глухите” по неформални методи. 
Инструментите са разработени в 
различни податъпи в централна-
та част. И накрая, ръководствата 
и препоръките ще бъдат написа-
ни в писмен вид, което ще бъде 
разгледано подробно във втора-
та част. За предстоящото съби-
ране на данни присъстващите 
трябва да помислят върху целе-
ви въпроси и да ги създадат във 
видео формат. 

Втората среща ще се проведе 
в София, България, в края на но-
ември.

Ще ви държим в течение, скъ-
пи читатели, за това.

Росица Караджова

ЕДИННО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛУХИТЕ ХОРА В ЕВРОПА
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РО -Плевен

ОТНОВО ЗАЕДНО
На отчетно-изборното събрание 

на районната организация на глухите 
в Плевен нашите членове проявиха 
желание да възобновим традицията 
„Среща на всички териториални орга-
низации в структурата на РО-Плевен”.

След допитване на председателите 
по места организирахме тази  среща, а 
домакин стана ТО-Враца. Идеята беше 
да е на разстояние, удобно за всички.  И 
ето ни в автобусите – ТО-Свищов и ТО 
Плевен  тръгнаха  заедно,  а останали-
те,  като  ТО-Ловеч, дойдоха направо на 
срещата в центъра  на Враца. 

В  красивото  подножие на Врачан-
ския балкан в топлия есенен ден се 
събрахме с ведро настроение. Посе-
тихме историческия музей, където ни 
разказаха, че историята на град Враца 
датира от 6 хиляди години преди нова-
та ера – тя е била част от Римската им-
перия,  населявала се е от тракийското 
племе „Трибали”, а след възраждането 
се развива като занаятчийски град. 

След тази разходка тръгнахме за 
пещерата „Леденика”. Природата бе вълшебна – дърветата бяха обагрени с всички цве-
тове, сякаш художник ги бе нарисувал в жълто, зелено, оранжево, червено; а от небето 
грееше топло есенно слънце и въздухът - кристално чист... И сред  тишината на този 
прекрасен ден се чувствахме задружни като едно цяло. 

След обед потеглихме към хижа „Пършевица” където ни чакаше любезен домакин 
с лека, но вкусна вечеря. И отново веселие, хапнахме веселихме се, а Креми допълни-
телно допринесе със своя поздрав за подобряване на настроението. 

На сутринта след закуска  се разходихме сред природата и потеглихме за родните си 
места  отпочинали и свежи. Пожелахме си тези срещи да са по-чести.  

Димитрина Каракирова, координатор на РО - Плевен

ТО - Сливен

Проведохме чудесна, изпълнена 
с много емоции екскурзия

Членовете на териториалната организация на глухите в Сливен, заедно с приятелите 
си от Стара Загора, Ямбол, Габрово и Пловдив, общо 28 души, осъществихме една неза-
бравима и вълнуваща екскурзия. до Румъния. 

Първият ден посетихме приказния замък „Цепеш” и Синайския манастир в Синая. 
Следобед пристигнахме в Брашов и разгледахме в сърцето на стария град площада 
„Piata Sfatului”. Научихме и интересна история за най-тясната уличка в Европа - „Strada 
Sforii” – въжената улица, широка едва 1.11 м. 

През втория ден посетихме замъка Бран, известен като замъкът на Дракула. Имаше 
богат базар за сувенири, местни произведения от сирене, кашкавал и др. 

След това се качихме на лифт, откъдето се любувахме на уникалните гледки от ви-
соко.

На третия ден направихме обзорна обиколка на Букурещ. Посетихме къщата-музей 
на Николае Чаушеску, музея на старите селища и бяхме на шопинг в един от най-про-
чутите молове в града.

Изказваме нашите специални благодарности на Стефка Ангелова от Стара Загора за 
жестовия превод!

Изключително доволни сме от вниманието към нас – всички събрахме средства и 
закупиха  подарък за Стефка Ангелова. Успяхме да я изненадаме приятно и тя ни благо-
дари от сърце. Следващия година пак ще организираме екскурзия.

С поздрави: Ангелина Асенова, председател на ТО на глухите в Сливен

ТО- Ракитово

На гости на приятелите в Панагюрище 
Съботният ден беше слънчев и ние 

с голямо желание се отправихме към 
Панагюрище, на посещение на нашите 
приятели от териториалната организа-
ция на глухите в този красив българдси 
град.

Пристигнахме  към 10 часа и бяхме 
посрещнати от председателя Стойчо и 
членовете на  съюзното ръководство с 
много топлина, сърдечни прегръдки и 
„Добре дошли!”.

Желанието ни беше да посетим ис-
торическия музей и да видим прочутото 
Панагюрско съкровище. Останахме въз-
хитени и очаровани от нашето нацио-
нално богатство, с което можем само да се гордеем, че сме българи.

След това домакините ни  заведоха  в едно уютно заведение, където обядвахме и 
се почерпихме с домашна баница и кекс от домакините, а ние им занесохме два тут-
маника, сладки от Лидия Мастравчиева и сок от горски плодове, направени от Лидия и 
Янка Котулова. 

Всички останахме много доволни и щастливи от тази макар и кратка екскурзия. По-
желахме  си скорошна среща в нашето Ракитово. 

Величка Стоева, организационен секретар на ТО на глухите

На 23 октомври тази година РО на глухите гр. Шумен отбеляза 65 
години от своето основаване. 

На този ден членовете на РО-Шумен празнуваха по един нетра-
диционен начин. Те организираха еднодневна екскурзия до Велико 
Търново, където и проведоха своето тържество.

 Посещението в старопрестолния град ни даде много гордост и 
вдъхновение. Посетихме първо музея на восъчните фигури, а след 
това и хълма Царевец. След кратка почивка се запътихме към „Мини 
България” и музея на илюзиите.

По време на пътуването ръководството на РО-Шумен връчи награ-
ди и грамоти на най-активните  участници на нашата организация в 
шах турнирите, в състезанията по спортен риболов, както и на учас-
тниците във фестивалите на художествената самодейност на СГБ. На-
градите за мъжете бяха комплект чаши под формата на играта „Мор-
ски шах”. Дамите получиха  тениски с фолклорни щампи, а за тези от 
тях, които са участвали в шах турнирите,  имаше статуетки с елементи 
на играта шах.

На всички останали членове бяха връчени торбички с лакомства, 
дарени ни от шуменските фирми „Италфудс” и „Дъ бейкърс” за което 
им благодарим сърдечно.

Всички членове от Шумен, Търговище и Попово останаха довол-
ни,  въпреки,  че екскурзията ни беше за един ден.

Мая Саватеева, координатор на РО на глухите в Шумен

65 години районна организация на глухите в Шумен

Талантът и вдъхновението – ръка за ръка в 
конкурса на център „Славина”

Да намериш себе си в изкуството в 
днешния забързан и динамичен свят, в 
ерата на технологиите – звучи почти като 
мисия невъзможна... В един от предиш-
ните броеве на вестник „Тишина” разка-
зах за двама глухи художници – Денислав 
и Моника, които продължават, въпреки 
всичко, да творят невероятни картини, 
отдадени изцяло на изкуството. И бях 
много щастлива, когато разбрах за награ-
дите на децата с увреден слух в конкурса 
на център „Славина” и не спирах да се 
наслаждавам на невероятните им твор-
би, всяка една изпълнена с вдъхновение 
и невероятен талант; всяка една – уни-
кална и неповторима по своему! Чувст-
вах се горда, че тези малки и още съвсем 
млади художници са намерили своя път 
и са дали живот на тези прекрасни твор-
би! За сетен път те потвърждават нещо 
много важно – независимо от увредено-
то сетиво, с помощта на вдъхновението 
и вярата в себе си, във възможностите 
си можеш всичко! Най-вече да блеснеш 
ярко с таланта си в звездния небосклон 
на необятната вселена на изкуството!

Благодарим от сърце на център „Сла-
вина”, че даде възможност на всички 
тези невероятни творци да покажат 
творбите си, за да разберем, че ги има и 
продължават напред и нагоре!

А на победителите в конкурса чести-
тим наградите и нека все така да ни рад-
ват сърцата с творбите си!

Ето и имената на наградените: първо 
място за Ели, Филиз Хюсеинова; второ 
място за Венцислав Велев; трето място за 
Татяна Николова; отличителна награда за 
Добрина Петранова и специалната награ-
да за Пресиана Христова, чиято рисунка 
ще грее от календара за 2023 година.

Петра Ганчева
Снимки от фейсбук страницата 

на център „Славина”
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„Аз вярвам в себе си”, защото най-трудно е да за-
почнем да вярваме и да не забравяме, че нищо не е не-
възможно.

 „Случват ми се чудеса”, защото чудесата се случ-
ват на тези, които вярват в тях.

 „Аз съм успешен” защото всеки ден стъпка по 
стъпка се доближаваме до своите собствени върхове, 
преследваме своите цели и се стремим да реализира-
ме своите мечти. 

Три етажа – три теми с индивидуален дизайн, про-
ектиран специално за учебното заведение и съобразен 
с потребностите на децата и учениците с увреден слух; 
боядисани в пастелни цветове стени; тематични тапети; 
мотивиращи цитати; позитивни думи; изцяло обновено 
обзавеждане с доброволен труд от учители и приятели 
на учебното заведение – това е свършената работа. 

От стартирането на проекта до сега екипът работи, за 
да реализира своята мечта – да осигури позитивна и мо-
тивираща учебна среда за своите ученици и учители.

В предишна публикация Ви разказахме за проекта 
„Обичам моето училище” на благотворителната орга-
низация „LightSource Сharity”, чиято мисия е да дарят 
на учебните заведения в България здравословна и съ-
временна образователна среда. С гордост заявяваме,  че 
завършихме първия етап от проекта за обновяване на 
училищния ни комплекс!

На 26.10.2022 г. ръководството на СУ за УУС „Проф. 
д-р Стоян Белинов”, и екипът по проекта „Обичам мо-
ето училище” открихме обновената училищна сграда в 
присъствието на официални гости, приятели и предста-
вители на медиите. 

Тържественото откриване уважиха г-н Артър Спър-
линг и г-жа Албена Спърлинг, основатели на „LightSource 
Сharity”; г-н Иван Стоянов, кмет на район „Източен” в 
Пловдив; г-жа Стефка Симеонова, главен експерт „Об-
разование и култура” в район „Източен”; г-жа Антоанета 
Пакова, началник на РУО; г-жа Недялка Саркизова, пред-
ставител на РО на глухите в Пловдив; Ашод Дерандонян, 
Александър Иванов, Силвия Чапкънова и Мирослава 
Данева от deaf.bg и проф. Катлийн Ууд от единствения 
в света университет за глухи „Gallaudet University” във 
Вашингтон, САЩ.

Поздравителни адреси получихме от г-н Ангел Стоев, 
областен управител на област Пловдив и от г-н Николай 
Нинов, председател на Съюза на глухите в България.

Гостите бяха посрещнати от директорката г-жа Зла-
тина Стаматова, а ученичките Мелиса Мехмед и Гергана 
Огнянова поднесоха питка с шарена сол и мед. 

Официалната част от тържественото откриване се със-
тоя във фоайето с административни кабинети на втори 
етаж, под думите на Малала Юзафзай „Една книга, една 
писалка, едно дете и един учител могат да променят све-
та.” Г-жа Стаматова приветства гостите и разказа за своите 
първи впечатления от училищния комплекс при заемане 
на директорския пост преди три години и за пътя, който 
заедно с екипа извървяхме, за да реализираме тази наша 
обща мечта – да обновим подтискащата материална база 
и да подобрим физическата среда за нас и нашите учени-
ци. Ето и думите на г-жа Стаматова:

 „Не можете да си представите колко съм развъл-
нувана. Добре дошли! И знайте, че винаги сте добре 
дошли. Нашето училище е отворено за Вас. 

Преди три години аз поех това училище. Едно мно-
го тъжно, много тъмно, много… Питах се дали бих 
пуснала детето си да учи тук. За съжаление, отгово-
рът ми беше отрицателен. Много се чудихме какво 
да правим. Опитвахме по мъничко да боядисваме, да 
купувахме малко по малко нови мебели…

 Един прекрасен ден получих обаждане от остров 
Бермуда. Не знаех дори къде се намира. Една ентуси-
азирана дама ми каза „Хайде, тези деца имат нужда. 

Тези деца трябва да имат място, където да се чувст-
ват спокойни. Хайде да го направим заедно”. Казах 
„ОК”. Много ме беше страх, признавам си. Дойдох на 
работа, говорих с моите колеги и те казаха „Добре”, 
но видях един скептицизъм в техните очи „Тук чети-
ридесет години нищо не е правено, ние как ще успе-
ем...” Започнахме четирима човека. Цели нощи рабо-
тихме. Карахме се, спорихме... Нещата започнаха да 
се случват, излезнаха първите проекти и едни много 
големи усмивки цъфнаха на нашите лица. 

Не беше лесно, но … справихме се. А сега мога да 
Ви кажа, че в това училище вече не влиза намръщен 
човек. В момента, в който влезе, слънцето грейва и 
носи усмивки. 

Благодаря Ви, AquaSource! Благодаря на моите сър-
цати, неспящи колеги, които дадоха всичко от себе 
си. Това ще остане. И в духа на нашето мото „Исто-
рията пишем ние” съм сигурна, че ние написахме на-
истина голяма глава от историята на нашето учи-
лище. Благодаря Ви!

Поздравителни слова отправиха г-н Иван Стоянов, 
кмет на район Източен, г-жа Антоанета Пакова, началник 
на РУО и представителите на глухата общност Недялка 
Серкизова, Ашод Дерандонян, Александър Иванов и Сил-
вия Чапкънова, а Мирослава Данева ни удостои с честа 
да превежда от и на жестов език. 

Г-жа Албена Спърлинг разказа емоционално за свои-
те първи впечатления от средата, в която работехме и в 
която децата учиха преди стартирането на проекта. Г-н 
Артър Спърлинг, представи пред гостите концепцията на 
проекта „Обичам моето училище” и с топли, докосващи 
сърцата думи, поздрави екипа за положения труд.

Празникът продължи с кратка програма с участието 
на ученици от учебното заведение. Пред гостите Атанас и 
Дамян от групата по пантомима, с ръководител Краси-
мир Альов, представиха етюда „При бръснаря”, а трето-
класниците Джем Чобанов и Медийне Димитрова реци-
тираха стихотворението „Училище” на Иван Вазов. 

С пожелание от г-жа Спърлинг започна финалната част 
от нашия празник: „Нека в това училище да има много 
щастливи деца, много вдъхновени учители да продъл-
жават да обучават и да дават светлина и много лю-
бов. Нека те да постигат, нека те да мечтаят и нека 
да има много сбъднати мечти. Да бъде!”  

Не можем да не споменем и думите на проф. Катлийн 
Ууд, преподавател в „Gallaudet university“ Washington 
DC, USA.

„Няма нищо по-важно за глухите деца от визуал-
ното пространство, визуалния език, осветлението, 
цветовете, завесите, с които можете да редуци-
рате слънчевата светлина, за да могат децата да 
общуват, това е красиво, всичко е много докосващо. 
Благодаря Ви за поканата. Трогната съм.

Г-жа Стаматова и семейство Спърлинг прерязаха чер-
вената лента, с което официално бе открита обновената 
сграда от училищния комплекс. Ръководството и екипът 
по проекта разведохме гостите из обновената триетаж-
ната сграда, запознахме ги с нашите ученици и колеги. 

За финал гостите бяха поканени на коктейл в учител-
ската стая. За кетъринга се погрижиха преподавателите 
Ганчо Ганев и Николай Раленеков, и най-добрите и та-
лантливи бъдещи готвачи – учениците от 11 и 12 клас.

Процесът не беше лесен, срещнахме много труднос-
ти, имаше хора, които опитаха да ни спрат, но устояхме. 
Сега децата ни ще учат в съвременна и здравословна сре-
да, без мухъл, без течове, без мебели от седемдесетте 
години на миналия век. Да ни е честита новата училищна 
сграда!

Богдана Петрова, рехабилитатор на слуха и
говора в СУ за УУС „Проф. д-р Стоян Белинов”

(Очаквайте в следващ брой още информация) 

отзиви за събитието.)

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНИЯ УЧИЛИЩЕН КОМПЛЕКС НА СУ ЗА УУС 
„ПРОФ. Д-Р СТОЯН БЕЛИНОВ”  В ПЛОВДИВ ПО ПРОЕКТ „ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е НЕУЗНАВАЕМО ОБНОВЕНО И 
УЮТНО. ДА УЧИШ ТУК Е КЪСМЕТ И ЩАСТИЕ!
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Хората с увреждания, които стават 
жертви на престъпления или насилие, чес-
то не срещат подкрепа и защита от инсти-
туциите. За това допринасят както законо-
ви празноти, така и липса на практика и 
прилагане на съществуващи разпоредби, 
целящи повишаване на чувствителността 
към проблемите на хората с увреждания. 
Изводите са част от доклада „Гласове за 
правосъдие: хората с увреждания в Бъл-
гария, станали жертви на престъпления”, 
изготвен от сдружението „Шанс и подкре-
па”.

„Правата на хората с увреждания, 
които са жертви на престъпление или на-
силие, на практика не се зачитат, нито са 
защитени”, се казва още в доклада.  До-
кументът беше представен в България в 
средата на месеца. Проектът „Гласове за 
правосъдие” се фокусира върху правата 
и опита на хора с увреждания, станали 
жертви на престъпление, и техния дос-
тъп до правосъдие, съфинансиран е от ЕС 
и изпълняван в 7 държави, с провежда-
не на изследвания на национално ниво, 
идентифициране на обещаващи практи-
ки, създаване на практически полезни ин-
струменти за професионалисти и жертви в 
системата на наказателното правосъдие, 
както и подкрепящ международните стан-
дарти в защита правата на хората с увреж-
дания, които са жертви на престъпление.

Изследването установява, че престъп-
ността спрямо хора с увреждания често 
остава скрита, тъй като за престъпленията 

не се сигнализира или същите не се раз-
следват. На жертвите рядко се предоставя 
достъп до правосъдие или в най-добрия 
случай този достъп е слабо осигурен: „...
наследник на починал при пътен инци-
дент, един от наследниците, беше дете с 
увреждане и там първоинстанционният 
съд беше приел, че тъй като е с уврежда-

не, не може да търпи вреди от смъртта 
на своя родител”, дава пример районен 
съдия, интервюиран в рамките на изслед-
ването.

Друг извод сочи, че хората с уврежда-
ния, които все пак достъпват съдебната 
система, се сблъскват с огромни пречки. 
Липсват разумни улеснения, включително 
процедурни; липсва разбиране към жерт-
вите, а в действителност няма и усилия 
от страна на разследващи, прокурори и 
съдии да разберат жертвите; повторното 
виктимизиране е често срещана после-
дица на наказателното производство, тъй 
като от жертвите често се изисква да дават 
показания пред извършителя(ите), като 
споделят своите истории отново и отно-
во (в някои случаи от три до шест пъти по 
време на разследването и след това отно-
во пред съда).

Значителен дял от престъпленията 
срещу хора с увреждания остават неи-
дентифицирани като престъпления въоб-
ще. Тази липса на чувствителност към те-
мата изглежда е резултат от високото ниво 
на предразсъдъци към хората с уврежда-
ния в България. Тези предразсъдъци се 
допълват от общовъзприетия медицин-
ски модел на разбиране на увреждането 
и се задълбочават от слабата подготовка 
на специалистите в областта на наказа-
телното правосъдие и в други сектори, 
които ежедневно взаимодействат с хора 
с увреждания. Наказателното законода-
телство и политики страдат от непълноти, 

като и при двете липсва чувствителност 
към уврежданията.

Подкрепата за хора с увреждания, 
жертви на престъпление, е рядкост в кой-
то и да е етап от наказателното производ-
ство, включително на ниво сигнализиране 
за престъплението, разследване както и в 
самия съдебен процес, сочи още докладът 
на сдружение „Шанс и подкрепа”. Не се 
разпознава важността на комуникацион-
ните посредници и специалистите, обуче-
ни да подкрепят хората с увреждания при 
вземането на решения. Това намалява 
шансовете хората с увреждания, жертви 
на престъпление, да получат признание 
или правосъдие за престъпленията, кои-
то са преживели. Всъщност, в България 
подобни практики и специалисти реално 
не съществуват, а ако ги има, то е изцяло 
лична инициатива, а не като формално съ-
ществуваща роля в системите.

Докладът „Гласове за правосъдие” 
подчертава, че в опит за преодоляване на 
дискриминацията срещу хората с увреж-
дания у нас е прието ново законодател-
ство, но поради системни проблеми, има 
тенденция тези разпоредби да останат да 
съществуват само на хартия.

Целия доклад на български и англий-
ски език можете да намерите на страни-
цата на проекта:

https://validity.ngo/projects-2/voices-
for-justice/publications-and-resources/

Публикация на „Шанс и подкрепа” в 
сайта на НПО - ngobg

Доклад  алармира за остро неглижиране на 
хората с увреждания, жертви на престъпления

Кога ще почиваме през 2023 г.
Седем по-дълги уикенда ще има-

ме през 2023 г. Ще почиваме 117 дни 
– също както и тази година, а ще ра-
ботим 248 дни. Първият официален 
празник е 1 януари 2022 г. - Нова го-
дина. Тъй като се пада в неделя, 2 яну-
ари, понеделник, също ще е почивен, т. е. ще имаме три 
почивни дни накуп. 

Следващият официален празник е 3 март - денят на 
Освобождението на България от османско робство. Той се 
пада в петък, т. е. отново получаваме 3-дневен уикенд. Ве-
ликден догодина ще е на 16 април, неделя. По традиция 
тогава се почива и на Разпети петък, и в понеделник, така 
че ще имаме 4 почивни дни - от петък до понеделник. 

Денят на труда - 1 май 2023 г. - е понеделник, като 
заедно с уикенда (29 и 30 април) почивните дни стават 
3. По същия начин ще почиваме три дни и около Гер-
гьовден - на 6 май, който е в събота, но на практика ще 
си го „вземем” като почивен на 8 май, понеделник. През 
май месец ще почиваме и на 24 май - денят на славянска-
та писменост, който се пада в сряда.

6 септември - денят на Съединението, се пада в сряда, 
който е почивен ден. Денят на независимостта - 22 сеп-
тември - пък ще е в петък, когато заедно с уикенда отново 
се събират 3 почивни дни. 

Най-дълго ще почиваме около Коледа - тогава нера-
ботни ще са дните от 24 декември, неделя, до 27 декем-
ври, сряда. 

Ученическите ваканции за учебната 2022/23 г. са: 
29.10 - 1.11.2023 г. - есенна ваканция;

01.02.2023 - 05.02.2023 г. – междусрочна ваканция; 
08.04.2023 - 17.04.2023 г. – пролетна ваканция за I - XI клас; 
12.04.2023 - 17.04.2023 г. – пролетна ваканция за XII клас; 
19.05, 23.05, 25.05, 13.06, 16.06 - неучебни дни заради 

матури и НВО изпити.

Пресконференция на НПО на 
хора с увреждания относно 
помощните средства

„Списъците и финансовите лимити, чрез които се отпус-
кат средства на хората с увреждания за достъп до медицин-
ски изделия, са остарели, неефективни и недостатъчни. Не-
обходими са спешни промени във всички спецификации и 
списъци в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 
свързани с т. нар. медицински изделия, нужни на хората с 
увреждания”, заявиха на пресконференция в националния 
пресклуб на БТА представители на няколко асоциации на 
хора с увреждания. Дискусията на тема „Хората с уврежда-
ния вчера, днес и утре” беше организирана от Българската 
асоциация за рекреация, интеграция и спорт (БАРИС). Ос-
новният проблем, обсъждан на нея, беше преминаването 
на въпросните медицински изделия от Министерството 

на труда и социалните грижи към НЗОК. „Става въпрос за 
осигуряването на помощни средства като инвалидни ко-
лички, акумулаторни колички, различни видове протези, 
проходилки, патерици, които допреди няколко месеца бяха 
предоставяни като социална услуга. Сега се контролират от 
НЗОК и се третират като медицинска услуга”, разясни в на-
чалото на дискусията Павел Савов, председател на БАРИС. 
Нормативният документ за тези изделия е Законът за хора-
та с увреждания. Там е казано, че „на изделията имат право 
дори и неосигурените хора с увреждания.” В Конвенцията 
за правата на хората с увреждания на ООН е заявено, че 
трябва да се гарантира независимост на хората с уврежда-
ния, напомни Георги Колев, председател на Съюза на инва-
лидите в България. В същото време обаче представителите 
на хората с увреждания не са включени в комисиите към 
НЗОК, които участват в процедурата по договаряне на стой-
ността на въпросните медицински изделия, допълни той. 
Тези т. нар. тавани на целевите помощи не са се променяли 
от 2012 година. Георги Колев припомни, че проблемът е бил 
поставен на националната кръгла маса „Тенденции, про-
блеми и новости при медицинските изделия и помощните 
средства”, проведена през месец април т. г. в Народното 
събрание. В нея участваха тогавашният председател на пар-
ламента  Никола Минчев и представители на здравното и 
социалното министерство, експерти, членове на асоциации 
на хора с увреждания. Асоциациите имат идея за втора по-
добна кръгла маса в новосформираното Народно събрание 
и за създаването на работна група, която да участва в пре-
говори с представителите на правителството. Държавната 
политика в тази сфера трябва да се осъществява в сътрудни-
чество с националните асоциации на хората с увреждания, 
категоричен бе Георги Колев. Помощните средства всъщ-
ност са медико-социална услуга, не са нито само социална 
помощ, нито само медицински продукт, коментира доц. 
Владислав Иванов от БАРИС. Той напомни, че помощните 
средства са само част от цялостната интеграция на хората 
с увреждания, част от непрекъснат процес, който трябва да 
се поддържа ежегодно и ежемесечно и изисква сериозно 
финансиране. Според него първото нещо, което трябва да 
се направи, е да се актуализира списъкът със спецификаци-
ите на тези изделия. Да се забрани да се пускат за употреба 
изделия втора ръка, особено тези, които влизат в контакт 
с тялото - за да се предпазят ползвателите както от инфек-
ции, така и от травми, разясни още той. Нужно е също да 
се актуализира цената, по която се изчисляват финансовите 
помощи за тези средства - не може да направиш класифи-
кация с цени от 80-а година от миналия век, категоричен е 
доцентът. Друго предложение е да се сертифицират фирми-
те, търгуващи с тези изделия, по качество. Това е гаранция, 
че има повтаряемост на качеството. Сега е моментът да се 
направи тази промяна в нормативните актове на НЗОК - 
всяка година да се явяваш на конкурс за цена и качество на 
продукта, разясни идеята доц. Иванов.

Асоциациите на хората с увреждания са готови на сре-
щи и разговори с всички представители на властта, надя-
ват се ново редовно правителство да заработи скоро, за 
да се направят нужните реформи и промени.

В дискусията участва и Веска Събева, зам.-председател 
на Националния съвет за хора с увреждания. Тя настоя в 
най-кратки срокове, до седмица, да се организира кръгла 
маса в Народното събрание и да се постави искането за 
спешни промени в нормативните документи на НЗОК. 

Предстои да изпращат 
смс на телефона 
за настъпващо бедствие

По проект, изготвен, за да се приведе българското 
законодателство в съответствие с изискванията, приети 
в европейски регламент през април тази година, се раз-
работва система, която ще се включва след анализ на да-
нните за риск от наводнение, голям пожар, земетресение 
и други бедствия. Предвиждат се промени в Закона за 
електронните съобщения, които са подготвени от Минис-
терството на транспорта и съобщенията и бяха пуснати за 
обществено обсъждане.

От МВР уточниха, че съобщенията ще се получават от 
всички, които се намират в района на очакваното бед-
ствие. За целта ще се ползват данните от клетките на мо-
билните оператори. „Няма значение дали са в роуминг или 
са потребители на българските телекоми”, обясниха още 
представителите на министерството. И добавиха, че когато 
човек е влязъл в такъв район, след като е пуснато известие, 
то той също ще го получи. Съобщението по телефона ще 
ни предупреждава за идващо бедствие в района, в който 
се намираме. Системата ще важи за всички мобилни опе-
ратори. Тя ще работи и на телефони, които не са смарт. 
За целта ще се използва системата им за извънредни съ-
общения. Новостта се въвежда с промяна на чл. 242б от 
закона. В новия си вариант тя ще гласи: „Доставчиците на 
мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера 
предават до засегнатите крайни ползватели съобщения за 
предупреждение на населението за бедствие или извън-
редна ситуация чрез Системата BG-ALERT за разпростране-
ние на съобщения за предупреждение на населението за 
извънредни ситуации и бедствия.” Самите мобилни опе-
ратори ще бъдат задължени да изпращат съобщенията. В 
противен случай ги грози глоба от 100 000 до 1 000 000 лв.

Публикацията подготви Петра Ганчева 
по данни от онлайн медиите

КРАТКИ НОВИНИ ОТ МЕДИИТЕ
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ВЕСТИ

*Д-р Хасан Дикюва е препода-
вател по жестов език на чуващи 
студенти в небезизвестния уни-
верситет „Коч” в съседна Тур-
ция. Той не е познат на нашите 
читатели, но постиженията 
му в лично и професионално от-
ношение са достойни, за да ви 
запознаем днес с него.

* С него се срещна журна-
листката НАДЕЖДА МИРЧЕ-
ВА по време на тазгодишния 
фестивал на художествената 
самодейност на СГБ в гр. При-
морско. 

* Д-р Хасан Дикюва бе офи-
циален гост на събитието.

Надарен с постоянен стре-
меж за самоусъвършенстване, 
д-р Дикюва не познава граници-
те на невъзможното. Използва 
няколко езика в ежедневието си 
и постоянно търси начини за са-
моусъвършенстване. Ето какво 
ни разказа той:

Н. М.: Може ли да се пред-
ставите за нашите читатели?

Х. Д.: Израснах в Турция. Родил 
съм се напълно глух. Мога да чета 
по устните и много малко да гово-
ря. Израснал съм в семейство на 
чуващи. Имам съпруга от някол-
ко години. В нейното семейство 
всички са глухи поколения назад. 
Заедно имаме детенце на четири 
месеца. То се роди чуващо!

Н. М.: Разкажете ни за дет-
ството Ви.

Х. Д.: Всъщност съм роден във 
Франция.  Преди това майка ми и 
баща ми са живеели и работили 

в Турция. Решават и заминават 
за Франция, за да работят и да 
подредят живота си там. В се-
мейството ми сме четири деца. 
Имам по-голям брат, който е чу-
ващ. Имам и сестра. Тя също се 
ражда във Франция. Аз съм тре-
ти по ред, нечуващ и също роден 
във Франция. Четвъртият ни брат 
се ражда в Турция.

Още докато са във Франция, 
майка ми и баща ми започват 
да се чудят какво да ме правят. 
Ражда им се глухо дете. Те не 
са знаели какво значи това, но 
са искали най-доброто за мен. 
Затова решават да се върнат в 
Турция, където да започна да се 
обучавам. 

Н. М: Д-р Дикюва завършва 
основното си образование бли-
зо до столицата Анкара в спе-
циално училище с пансион за 
глухи деца. След това завършва 
гимназия и записва да следва 
„Компютърни технологии”.

Х. Д.: Докато следвах в универ-
ситета „Компютри” се срещнах с 
един човек от Германия. Тогава 
той се занимаваше с изследване 
на жестовия език. Беше дошъл 
в Турция, за да разбере как сто-
ят нещата при нас. Направи му 
впечатление, че по онова време 
липсваше обучение по жестов 
език. Това се случи през 2002 г. 
Срещнахме се, той взе интервю 
от мен и се прибра обратно. Беше 
изследвал в дълбочина ситуация-
та с обучението по жестов език у 
нас. Каза ми, че имаме нужда от 
програма, от методика за обуче-
ние на преводачи на жестов език. 
Обясни ми всичко това. Аз го слу-
шах и се съгласих, че в Турция 
трябва да има професионално 
обучение на преводачи и това да 
идва от глухи обучители.  

Бях сигурен, че не мога да се 
справя с това, но той ми вдъхна 
увереност. Тогава ме покани на 
обучение и подготовка в Холан-

дия. През 2003 година заминах 
за Холандия. Там се обучавах 
как да преподавам жестов език. 
Не са ме учили на жестов език, а 
как да го преподавам на бъдещи 
преводачи. Изучих много тео-
рия, гледах и видео материали, 
докато вникна в методиката на 
преподаване и подготовката на 
преводачи.

През 2004 година се завърнах 
с нови знания в Турция. Започнах 
да търся глухи хора, които да ис-
кат да бъдат обучени на методи-
ка на преподаването на жестовия 
език. Събрах група и се свързах с 
университета. Исках обучените 
хора да получат сертификат за 
преминалото обучение. Обясних 
им в дълбочина какво предста-
влява глухата култура. 

Реших, че искам да се усъвър-
шенствам в преподаването на 
жестов език. Тогава се свързах с 
моя познат в  Германия и той ме 
посъветва да замина за Обедине-

ното кралство. Там имаше къде да 
уча. Това стана през 2008 година. 
Трябваше да уча три години за ба-
калавър. По принцип обучението 
е две години, но аз учих една го-
дина английски. Моят английски 
не беше добър и започнах от него. 

След като завърших, се при-
брах в Турция. Свързах се с уни-
верситета и им показах диплома-
та си. Те ме приеха. Започнах да 
търся проекти, да подавам доку-
менти за финансиране в посока 
изследване на турския жестов 
език. Имах много работа. 

Сега вече пътят към универси-
тета за глухите е по-утъпкан. Има-
ме своите трудности, разбира се, 
но се борим нещата да се канали-
зират с всеки изминал ден.  

Н. М.: Д-р Дикюва споделя, 
че ситуацията с жестовите пре-
водачи в Турция е сходна на 
тази у нас. Все още квалифи-
цираните преводачи не са дос-
татъчно за нуждите на глухите 
хора. Работи се основно с CODA 
преводачи или деца на глухи 
родители, които израстват в се-
мейства на нечуващи. Превода-
чите, израснали в чуваща среда, 
са все още подценявани.  

Х.Д.: Ние се борим това да се 
промени. Работим с университе-
та. Създали сме програма. За мо-
мента обаче в университета мо-
жеш да получих диплома за Ниво 
А1, А2, но например B2, C1 - няма! 
Трябва да доразвием нещата. 

Интервю на 
Надежда Мирчева

Стремежът за самоусъвършенстване 
преодолява границите дори на невъзможното
Интервю с единствения глух преподавател в  университета „Коч“ в Истанбул д-р Хасан Дикюва 

МРОГ-Дупница

Избраха делегати за 
отчетното 
събрание на МОСГБ

На 15 октомври в клуба на РО на 
глухите в Дупница се проведе отчет-
ното  събрание на  младежката ор-
ганизация при РО на глухите в града. 
Представител от  ръководството на 
РО  бе координаторът Горица Мил-
чева. Събранието премина при след-
ния дневен ред: 1. Отчет за работата 
на младежката организация; 2. При-
емане на нови членове; 3. Избор на 
делегати за участие в общо годишно 
отчетно събрание на МОСГБ със се-
минар „Изграждане на приобщаващи 
общности за всички”. Председателят 
на МРОГ Георги Стоилов представи в 
резюме отчет за работата, след кое-
то за нови членове на МРОГ-Дупница 
бяха приети  Иванка Дафинова Же-
кова и Павел Венциславов Павлов. 
За делегати на събранието на МОСГБ 
бяха избрани Георги Стоилков и Вале-
ри Милушев.

След приключването на дневния 
ред събранието бе закрито.

Горица Милчева, координатор
на РО на глухите в Дупница

РО-Дупница

Вътрешен турнир 
по шахмат

Спорт

УСПЕХ НА БЪЛГАРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФУТЗАЛ В МОНТЕСИЛВАНО, ИТАЛИЯ

Отборът на България по футзал 
за хора с увреден слух към Спортната 
Федерация на Глухите в  България  се 
класира в Топ 10 на Европа след учас-
тието си на Европейското състеза-
ние по футзал в Монтесилвано, Ита-
лия.  

 Възпитаниците на старши треньора 
Филип Филипов успяха с мъжество, такти-
ческа дисциплина и характер  да победят 
в драматичен мач коравия отбор на Да-
ния с 3:2. Първото полувреме отборът по-
веде с изключително красив гол на капи-
тана Пламен Симеонов, но секунди след 
това скандинавците изравниха резултата. 
Минути преди края на полувремето Вла-
димир Станчев даде преднина на «лъво-
вете». През втората част съперниците си 
вкараха по един гол за крайното 3:2, като 
точен за нашите беше Христо Петков. 

След тази победа българите се 
класираха за Световното в Бразилия 
2023 година. 

 След края на мача треньорът Фили-
пов беше изключително доволен от ва-
жната победа и заяви, че всеки един от 
отбора трябва да се гордее и български-
ят трибагреник на Световно първенство. 

Надежда Мирчева

На 26.10.22 г. в клуба на район-
ната организация на глухите в Дуп-
ница се състоя вътрешен турнир по 
шахмат. 

Състезателите се представиха 
чудесно в оспорваната шахматна 
битка. След приключването на тур-
нира на излъчените двама предста-
вители, които ще представят РО на 
глухите в Дупница в националното 
първенство по шахмат в столицата, 
бяха връчени грамоти за успешното 
им участие.

Горица Милчева, 
координатор 

на РО на глухите в Дупница
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Отговор от бр.  17

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

ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ

Водоравно:1. Иглолистно дърво. 3. Дълъг период от време. 6. Боен възглас. 8. Името на 
български музикант. 10. Лодката на Тур Хейердал. 11. Хоризонтална плоскост на поме-
щение. 13. Инициалите на български артист.  14. Човек дефилиращ на подиум. 16. Вид 
мерна единица.17. Брат на Авел.18. Бяла топола, растение. 20. Граматическо понятие. 
22. Наслоена нечистотия по кожата на човек. 23. Единица за ел. Съпротивление. 24. 
Козя върба. 26. Името на българска поп певица. 27. Името на бивша съпруга на Иван 
Лечев. 28. Жилещо насекомо.
Отвесно: 1. Период от време. 2. Музикална нота. 4. Отрицание. 5. Името на участничка 
от „Жестим”. 6. Силни бури. 7. Правило за образуване на информация. 9. Домоупра-
вител (мн.ч.). 11. Ислямска общност в Родопите. 12. Мярка за земна площ. 14. Полско 
цвете. 15.Течно химическо вещество, което се полага на повърхността на даден пред-
мет. 19. Дълбоко място в река, където течението  е слабо. 21. Името на български жур-
налист. 23. Племе на Огнена земя в Южна Америка. 25. Името на прочут американски 
гангстер. 26. Първокласен летец, пилот.

Съставила Зоя Гюрова

КРЪСТОСЛОВИЦА

И тази година творците с четка добавят цвят в 
празника на град Кърджали – по инициатива на 
арт галерия „ДАР” и дружеството на художници-
те в града организираха провеждането на тради-
ционната изложба в Керимовата къща на ул. „Св. 
Климент Охридски” в Кърджали.  

 В изложбата свои интерпретации, посветени не 
само на Кърджали, участват творци от дружеството 
на художниците. Експозицията е подредена на пър-
вия етаж в галерията. Изложбата ще продължи до 
18 ноември т. г. 

Величка Кирчева отправи изключително топли 
и сърдечни думи към творците с четка по време на 
откриването: „Беше зареждащо! Прекрасни карти-
ни, радост за окото и наслада за душата – и всичко 
това в топла и задушевна атмосфера! Благодарим 
ви, творци, затова че ни правите съпричастни на 
вашето изкуство и внасяте в живота ни повече кра-
сота и човечност!”

Художничката с увреден слух Ваня Петкова, 
представяна неведнъж на страниците на вестник 
„Тишина” имаше успешно участие в изложбата с 
три свои нови картини: „ Мечка в парк „Русалка”, 
„Езерце” и  „Детско влакче в парк „Простор”.

Петра Ганчева
Снимки фейсбук страницата 

на арт галерия „Дар”

На 19 ноември в „Нов теа-
тър” в  НДК  ще се състои пре-
миерата на спектакъла 

„Биологични особености на 
гълъбите” е съвременна теа-
трална пиеса от драматурга и 
режисьор Красимира Дуковска. 
Той е втори авторски текст, 
който се поставя на софийска 
сцена след „Сънодива”, 2019 г. 

Темата е трудното общуване 
между съвременните хора. Зри-
телите ще имат възможността 
да се потопят в репетиционния 
процес на една театрална трупа, 
да проследят взаимоотношени-
ята между актьорите и техния 
режисьор. Те ще станат свидете-
ли  както на запознанството на 
главния герой – Марио, с едно 
чувствително момиче Кристина в 
интернет.

Ролите се изпълняват от мла-
дия талант в дублажа актьорът 
Петър Байков и Росица Кара-
джова, която използва жестов 

език за комуникация и е консул-
тант по български жестов език. 

 Участват още Кристиян Или-
ев, актьор и радиоводещ в БНР, 
Веселина Бояджиева - актриса, 
Стефани Цекова - актриса, част 
от трупата на куклен театър Ям-
бол и Силви Филип (участник в 
„Гласът на България”, 2022 г., от-
бор „Дара”),  като гласа на Крис-
тина (Росица Караджова).

Автор и режисьор е Краси-
мира Дуковска

Проектът се осъществява с 
подкрепата на НФК и любезното 
съдействие на СГБ.

Кога: 19.11.2022 г.
Час: 19:30 ч.
Локация: НОВ ТЕАТЪР НДК
Трупа: НОВ ТЕАТЪР НДК
Цени на билети: 15-20 лв.

Росица Караджова

Постановката „Отвъд сте-
ната” ще гостува в следващи-
те дни на зрителите в Пло-
вдив, Стара Загора и Бургас. 

„Отвъд стената” е театрално 
представление за глухи и чуващи 
деца, което обединява изразни-
те средства на кукления театър, 
говоримия български език и бъл-
гарския жестов език.

 В периода от 3 до 6 ноември 
т. г. представлението ще гостува в 
следните градове:

Пловдив – 3 ноември от 19 
часа в Държавен куклен театър 
– Пловдив. 

Стара Загора – 5 ноември  от 
11.00 ч. - в Държавен куклен те-
атър - Стара Загора.

Бургас – 6 ноември от 12.00 
часа – в Държавен куклен театър 
- Бургас – тук  входът е свободен.

Представлението е подходя-
що за деца над 6-годишна въз-
раст. Билети  могат да бъдат 
закупени в Epay.go и на касите 
на Easy Pay.

Главната цел на проекта е те-
атралното приключение да бъде 
еднакво вълнуващо и разбирае-
мо както за чуващите, така и за 
глухите деца.  Преживявайки го 
заедно, малките зрители могат 
да съборят смело „стените” по-
между си и да опитат да общу-

ват свободно и без страх едни с 
други. 

  За да ги улесни, представле-
нието  ще представи със сред-
ствата на изкуството някои от ос-
новните жестове, които чуващите 
деца могат да научат и впослед-
ствие да използват при комуни-
кацията със своите връстници.

Концепцията на режисьора 
Мила  Коларова извежда на пре-
ден план наболелия социален 
проблем за лимитираната среда 
в която живеят хората с различна 
степен на слухови увреждания, 
достъпа им до важна информа-
ция и липсващите условия за 
пълноценното им участие в кул-
турния живот.

 „В представлението „стена-
та” е метафора  на всичко онова, 
което ни разделя и пречи на ис-
креното общуване по между ни. 
Тя е онази невидима и често не-
осъзнавана бариера между мен 
и различните от мен” – споделя 
режисьорката Мила Коларова, 
която е и автор на текста. 

Музиката е на Надежда Ми-
тева, а в представлението участ-
ват глухата актриса Росица 
Караджова и чуващата Юлия 
Коларова.

Росица Караджова

Участие на Ваня Петкова 
в обща изложба

„Биологични особености на гълъбите”

ПРЕДСТОЯЩО

Театрален маратон 


