
*В красивата есен на септември и октомври на 
път бяха много български глухи младежи на въз-
раст между 13 и 35 години. Всички имаха обща 
цел, а именно Загреб (Хърватия). В красивия За-
греб те бяха придружавани от четирима лидери.

*Съюзът на глухите в България (СГБ) и  младеж-
ката организация към СГБ (МОСГБ) приключиха 
тази година в Загреб проектно партньорство с две 
различни организации : Клуб таекуондо „Макси-
мир“ (Taekwondo Club «Maksimir») и „Урбана Мла-
деж“ («Urbana Mladez»)  в Хърватия. 

*В двата проекта бяха организирани участията  
на  младежш от три държави под егидата на евро-
пейската организция за култура Еразъм+. Трите стра-
ни по проектите бяха  България, Хърватия и Румъния.

*Всяка страна изпращаше по четирима лидери 
и точно толкова млади хора със и без увреждания 
(всеки има различни форми и форми на уврежда-
не) на общо място за обучение. 

Четете на стр. 2-3 
за интересните проблеми и обучения, 

които младите хора усвоиха по време на 
заниманията и семинарите по двато проекта
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ШЕСТО РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

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

От 28 до 30 октомври т. г. в 
хотел „Диана 3” в кв. „Диана-
бад” в столицата се проведе 

Шестото републиканско пър-
венство по шахмат за глухи на 
СГБ, организирано от Съюза на 

глухите в България съвместно 
със Спортната федерация на глу-
хите в България и с финансовата 
подкрепа на Министерството на 
младежта и спорта, по програма 
за развитие на спорта за хората с 
увреждания.

В първенството взеха учас-
тие състезатели от 10 шахматни 
клубове от цялата страна, които 

бяха победители в регионалните 
шах-турнири по места.

Първенството премина оспор-
вано, с достойни битки в борба за 
първото място. Крайното класира-
не беше следното:

Мъже: 1. Георги Пенев (Горна 
Оряховица); 2. Пламен Петков; 3. 
Георги Ружин.

Жени: 1. Лейля Ахмедова; 2. 

Петрана Карабекирова; 3. Мина 
Карагьозова.

Продължава на стр. 8

ПОБЕДИХА НАЙ-ДОБРИТЕ

Хелоуин – непознат до ско-
ро, но толкова жизнерадостен, и 
така обедитяващ млади и стари. 

Да, не е български. Но така 
или иначе носи своя уникална 
енергия – за творчество, когато 
се правят костюмите, за изобре-
тателност в настроенията и по-
стъпките особено на децата. 

Затова и при нас децата бяха 
най-щастливи. А празникът си го 
направихма по български – с по-

черпка от сладкиши, и всякакви 
други вкусотии.

Вижте на стр. 4-5 невероят-
ните весели преживявания на 
млади и стари в София, Бургас и 
Шумен.

Научете повече и за самия Хе-
лоуин – за началото на традици-
ята, за трансформациите й през 
времената, за днешния смисъл 
когато се отнася и за глухите хора.

Четете на стр. 4-5

Дълго чаканата промяна в наредбата за меди-
цинската експертиза е качена на страницата на 
здравното министерство за обществено обсъж-
дане. Тя предвижда при определяне на трайната 
нерабоспособност, освен основното, да се отра-
зяват и всички съпътстващи заболявания, неза-
висимо от техните проценти. Това на практика 
означава премахването от границата от 50% за 
сумиране на степен на увреждане. Промените 

са заложени в проект за изменение на Наредбата 
за медицинската експертиза. Освен това се пред-
лага пожизнен ТЕЛК за някои заболявания как-
то увеличаване на процентите при определени 
състояния.

До тези изменения се стигна с активното учас-
тие и настояване на национално представителните 
организации на и за хората с увреждания.

Продължава на стр. 6

Публикуваха за обсъждане промените в наредбата за ТЕЛК

ПРОМЕНЯТ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА 
ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

ХЕЛОУИН
Една необичайна традиция стана повод за 

весели срещи в някои от нашите организации
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ПРОМЕНЯТ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА ГЛУХИТЕ МЛАДЕЖИ

В него участниците бяха анга-
жирани със занимания по мате-
риалното  бойно изкуство „Таеку-
ондо”, като обученията  бяха на-
сочени  към това как да могат да 
се защитават при спешни случаи.  
Много важна  насока  в семина-
рите имаха обсъжданията  и обу-
ченията по тях за изграждане на 
манталитет, за да се борят хората 
срещу пречките, които  се появя-
ват в ежедневието и които биха 
могли да ги предизвикат физиче-
ски и психически.

Младите хора по време на 
пребиваването си тук  можаха 
да опознаят своите  физическите 
възможности и да оформят целе-
насочена работа за трениране на  
някои части на тялото, за да овла-
дяват техники според личните си 
нужди. Такива  изкуства могат 
устойчиво да насърчат социално-
то включване чрез намаляване 
на предразсъдъците срещу други 
хора и развиване на социални и 
емпатични умения. 

Косвена мотивация за  наме-
рението да се изучава изкуството 
на таекуондо е също така мла-
дите хора да преодолеят зависи-
мостта си от днешния интернет и 
пристрастяването към технологи-

ите. Защото  такава   целева група 
вече ще прекарва много повече 
време на открито сред природа-
та или ще упражнява редовни 
спортни дейности.

Първоначално притесненията 
и страховете на младите българ-
ски глухи хора бяха умишлено 
разсеяни благодарение на про-
менливите неформални методи 
и дейности по време на семина-
ра. Така например първоначално 
комуникацията беше чрез жес-
товия преводач и глухия прево-
дач. В процеса на обучението те 
успяха да се справят все повече и 
повече без нея, тъй като овладя-
ваха и комуникациатя на ръка и 
крак, обучавана чрез спорта.

„Ледоразбивачът” беше завла-
дяващото културно разбиране и 
обмен на индивидуалния про-
изход на всеки млад човек. Това 
беше разумно разширено с попу-
лярните вечерни игри, представя-
не на националните особености, 
както и с екскурзии из забележи-
телностите на Загреб.

Най-добрите неща се случи-
ха с участниците чрез социал-
ните взаимодействия, тъй като 
технологичните устройства бяха 
събрани и използвани само в 

ограничена степен. Най-запом-
нящо се беше личното участие 
на всеки в  пътуване до Любляна 
(Словения) в свободното време. 
Там групите на глухите получи-
ха много култура, познания за 
спорт и живот чрез посещение 
на музея, разходки и обмен на 
срещи със словенски глухи хора. 
(Можете да получите по-за-
дълбочен поглед чрез видеок-
липа, предоставен в акаунта 
на МОСГБ в Инстаграм). За 
участниците беше ясно, че таеку-
ондото е засилило доверието и 
самочувствието им.

* Ръководител на първия 
проект от българска страна 
беше Росица Караджова, коя-
то  изпълняваше и важните 
дейности на лидер и на глух 
жестов преводач. Останалите 
лидери бяха: Събина Караджо-
ва-Атанасова, Василен Грозев 
и Валентин Маринов. Жестов 
преводач беше Марина Пенева.

Участниците бяха много 
доволни и дадоха позитивни 
отзиви на жестовия преводач 
и глухия преводач. И не на по-
следно място те отправиха спе-
циални благодарности към СГБ 
и МОСГБ. 

 *Съюзът на глухите в България (СГБ) и  младежката организация към СГБ (МОСГБ) приключиха тази година в Загреб 
проектно партньорство с две различни организации: Клуб таекуондо „Максимир“ (Taekwondo Club «Maksimir») и 

„Урбана Младеж“ («Urbana Mladez»)  в Хърватия. 
*В двата проекта бяха организирани участията  на  младежш от три държави под егидата на европейската 

организция за култура Еразъм+. Трите страни по проектите бяха  България, Хърватия и Румъния.

Първият проект под надслов
„Въздействието в нас” („The impact of us”) 

се проведе от 30 септември до 8 октомври 2022 г. 
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Вторият проект 

„ТАНЦЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРОМЯНА” 
(„DANCE AS A MEDIUM FOR CHANGE”) 

се проведе от 14 до 22 октомври 2022 г. 
Този проект също гледа „от-

въд кутията”.  Повечето хора при-
емат, че глухите млади участници 
не могат да свържат нищо с тан-
ца и музиката. 

Това е често срещано погреш-
но схващане, тъй като глухите въз-
приемат музиката по различен 
начин. От една страна, те пред-
почитат визуалните елементи на 
триизмерното изкуство на жесто-
вите езици (като поезия, визуален 
жестов език или кинематографич-
но разказване на истории)  и по-
глъщат вибрациите на наситената 
с баси музика чрез други сетива 
извън слуха. В друг малко извес-
тен поглед, глухите хора могат да 
получат по-добър контрол върху 
частите на тялото си, докато из-
ползват пространствения език в 
ежедневието си. Следователно те 
също могат да танцуват, ако могат 
да научат и усвоят стъпките.

От друга страна, поради про-
дължаващата пандемия от ня-
колко години, хората получиха 
много физически и психологи-
чески негативни ефекти. Те бяха 
много ограничавани и в културни 

участия, което беше от същест-
вено значение за техния растеж 
и развитие. Цялостното им здра-
вословно състояние се влоши, 
защото хората бяха по-малко 
активни и не можеха да участват 
в ежедневни социални взаимо-
действия с групите на връстници-
те си в същия мащаб. 

Танцът и танцуването 
имат за цел да противодейст-
ват на негативната регресия 
и да предотвратяват изола-
цията, страховете и стреса.
Глухите млади участници в този 
проект успяваха да разпознават 
различните  стресови фактори и  
нужда да усвояват техники за из-
бягването им, като се забавляват 
заедно в различни дейности и 
социални събирания. 

Косвено те също успяха да 
повишат самочувствието си, като 
показаха, че могат и да танцуват. 
Културните вечери, общите обе-
ди и вечерни, и частните групо-
ви пътувания като това до Грац, 
Австрия, успяха да насърчат меж-
дукултурното съзнание и да раз-
вият както идентичността, така и 

връзката им с ЕС. 
Българските групи имаха по-

ложителен опит. Дори и да има 
резерви относно враждебността, 
обществото все още има косвени 
предразсъдъци срещу маргинал-
ни групи поради невежество-
то, че няколко култури могат да 
вървят паралелно. Липсата на 
признателност към всички хора 
с техните различни индивидуал-
ни преживявания е следващото 
предизвикателство, което се въз-
становява с работа по чувстви-
телност и евентуално танцуване 
с времето. (В социалните медии 
– Инстаграм, подобно на пре-
дишния проект, всеки може да 
намери видеоклипа в акаунта 
на MOСГБ).

* Ръководител на вто-
рия проект беше Росица 
Караджова, която  изпълня-
ваше и важните дейности на 
лидер и на глух жестов прево-
дач. Останалите лидери бяха: 
Събина Караджова-Атанасова, 
Георги Стоилков и Валентин 
Маринов. Жестов преводач 
беше Марина Пенева. 

 * * *  
Изводът от общата работа е, че различните европейски проекти са важни за децата и младежите, които не 

са обучавани изрично по време на училищната си кариера. Това е единственият начин по различни пътища и 
нива да придобият или научат нови неща, които ще променят тяхната перспектива и разбиране по другите теми 
в дългосрочен план.

И накрая, като млада по душа жена, която е участвала в много европейски проекти, бих искала директно да 
мотивирам родителите да изпращат децата си за участие в европейски проекти, уъркшопове, семинари и лагери, 
доколкото е възможно. Само така глухите деца могат да се развиват в различни области, а след това да им бла-
годарят като родители от сърце, което е безценно. 

Росица Караджова
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Скъпи глухи читатели, предлагаме Ви да научите и да знаете няколко факти и любопитни неща по темата за Хелоуин.
Как е измислен Хелоуин и защо е важен за глухите деца и възрастни?

 В РО-София

Смях и луди детски щуротии в младежкото 
пространство в СГБ

На 31 октомври младежкото пространство на първия етаж в сградата на СГБ 
беше преобразено до неузнаваемост. Защото РО-София организира Хелоуин имен-
но тук.

28 глухи и чуващи деца гостуваха тук и преживяха страхотни приключения. Събитие-
то беше подкрепено и от отдел „Културно-масова дейност” при СГБ, като Росица Кара-
джова, ръководител на отдела, предложи идеи за програмата, които бяха осъществени 
заедно с Боряна Сапаревска, член на ръководството на РО-София.

Младежкото пространство, както и барчето на първия етаж бяха украсени със „зло-
вещи” декори от пода, по стените и тавана. Досущ като в призрачен замък. А децата 
нямаха търпение да влязат вътре и за покажат своите маски.

Средствата за организиране на събитието бяха събирани от доброволни дарения от 
членове на РО-София. В същото време младежката организация към Съюза на глухите в 
България (МОСГБ) реши също да дари пари за материалите и за наградите на Хелоуин, 
за да може децата да се порадват и да се запознаят с нови приятели.

Хелоуин беше открит от  Красимирка Жечева, председател на РО-София. Тя накрат-
ко изказа своята радост и приветства  децата, родителите и гостите. Аниматор на съби-
тието беше Росица Караджова, която беше предрешена и маскирана като „вампирка 
с паячни очи”.

Преди началото на програмата Росица Караджова, представи пред присъстващите 
специално подготвена презентация за началото на тази традиция, за преломите й през 
годините и за веселото съдържание, което има в днешните времена. А децата получиха 
нови познания и култура с историята и темата на Хелоуин.  

След това стартира програмата. А тя беше наситена с много игри и забава. (Може да 
видите снимките). Имаше смях, а позволени бяха и луди детски щуротии. Децата бяха 
свободни и наистина удовлетворени, и жадуваха да играят още. 

Накрая  получиха много подаръци от РО-София. Най-добрите костюми бяха отличени 
с награди. Имаше и още една изненада – две дечица имаха рожден ден и духнаха све-
щите на тортата за да си пожелаят  да сбъднат мечтите си. За тях също имаше подаръци.

И не на последно място – специален гост на това хелоуинско парти беше Николай 
Нинов, председателят на СГБ, който се порадва с всички деца и родители.

А те никак не искаха да свършва този празник. И всички пожелаха да се случи пак  по 
този повод. И пак благодарение на РО-София, които поеха този ангажимент.

До нови срещи!
Росица Караджова

„Живо е!“ извикал д-р Франкенщайн, 
когато творението му оживява. Но 
създанието имало свой собствен жи-
вот и в крайна сметка творението из-
бягва от контрола на своя създател.

Подобно на чудовището на Франкен-
щайн, традициите също са живи, което оз-
начава, че могат да се променят с времето 
или да бъдат преоткрити.

 Изграден от смесица от различни части, 
празникът Хелоуин е една такава традиция, 
която е била непрекъснато преоткривана 
от древния си произход като келтска езиче-
ска церемония насам. И все пак под костю-
мите на супергероите и кесиите с бонбони 
все още бие сърцето на оригинала.

 Келтите са живели в днешна Ирлан-
дия още през 500 г. пр. н. е. Те празнували 
Нова година на 1 ноември, която нарича-
ли Самхейн и вярвали, че преди прехода 
към новата година вратата между света 
на живите и мъртвите се отваря. Душите 
на наскоро починалите, които преди са 
били блокирани на Земята, вече можели 
да преминат в подземния свят. Тъй като 
смятали, че духовете излизат след като 
падне мрак, тази свръхестествена дейност 
достигала кулминацията си предходната 
вечер, на 31 октомври.

 Келтите са изобретили ритуали, за да 
се предпазят през това бурно време. Те 
обличали костюми и се маскирали, за да 
заблудят духовете. Палели огньове и за-

бучвали свещи в издълбани ряпи - първи-
те фенери - за да изплашат всички духове, 
търсещи кому да сторят пакост. Ако всич-
ко друго се провали, носели пълен джоб 
с лакомства, за да се откупят от своенрав-
ните духове и да ги изпратят обратно по 
пътя им към подземния свят.

 Звучи ли ви познато?
 Въпреки че се фокусира върху мърт-

вите, Самхейн в крайна сметка е бил за 
живите, които се нуждаели от помощ 
при прехода към новата година. Зима-
та е студена и тъмна. Храната е оскъдна. 
Всички се събирали за последен път пре-
ди настъпването ѝ, за да разчупят хляб, 
да споделят истории и да се изправят 
срещу мъртвите, укрепвайки връзките в 
общността в момента, в който те са били 
най-необходими.

Когато католиците пристигнали в Ир-
ландия около 300 г. сл. Хр., те отворили 
друга врата между световете, отприщвай-
ки един значителен конфликт. Те се опит-
вали да покръстят келтите, като променят 
техните езически ритуали в християнски 
празници. Така прекръстили 1 ноември на 
Вси светии, който днес остава празник на 
католическите светии. 

 Ирландските имигранти пренасят Хе-
лоуин в Америка в началото на ХIХ век, 
докато бягат от Големия картофен глад. 
Отначало празнуването на Хелоуин от ир-
ландците се възприемало като странност, 

на която другите американци гледали по-
дозрително. Хелоуин не се е празнувал 
много в Америка по онова време.

 Тъй като ирландците се интегрирали 
бързо в американското общество, Хело-
уин е преоткрит, този път като общоаме-
рикански празник. И станал празник пре-
димно за децата.

 Неговите религиозни нюанси изблед-
нели, като свръхестествените светци и 
грешници били заменени от обикновени 
призраци и гоблини. Издълбаната ряпа 
отстъпила място на вече емблематичните 
за празника тикви. Въпреки че „пакост или 
лакомство” или костюмирането приличат 
на древни традиции като преобличане, 
където костюмирани деца обикалят от 
врата на врата за подаръци, това всъщност 
е американско изобретение, създадено, 
за да примами децата от шумните праз-
нични шеги към по-полезни дейности.

Това, което е толкова специално за Хе-
лоуин е, че преобръща света с главата на-
долу. Мъртвите ходят по Земята. Правила-
та са предназначени да бъдат нарушавани. 
И децата упражняват много сила: те реша-
ват какъв костюм да облекат, те поставят 
изисквания към другите, като настояват да 
получат бонбони. „Пакост или лакомство” 
е техният боен вик. Правят неща, които 
никога друг път не биха им се разминали, 
но на Хелоуин се държат като възрастни, 
пробвайки го, за да видят как изглежда.

 Тъй като Хелоуин позволява на деца-
та повече независимост, е възможно да 
се отбележат важни етапи от живота чрез 
първите празници. Първи Хелоуин. Пър-
ви Хелоуин без родител. Първи Хелоуин, 
който вече не е готин. Първи Хелоуин като 
родител. 

Израстването означава да израснеш от 
Хелоуин. Но днес глухите млади  изглеждат 
още по-отдадени на Хелоуин от децата.

Какво се промени: глухите възраст-
ни или Хелоуин? И двете.

  Хванати между детството и зрелостта, 
днешните глухи млади  намират Хелоуин 
за идеалното съвпадение с техните за-
труднения да открият себе си и да си про-
правят път в заобикалящия ги свят. Тяхно-
то участие преоткри отново Хелоуин, сега 
по-голям, по-сложен и по-скъп. И все пак, 
превръщайки се в празник той прави пъ-
лен кръг, за да се върне към корените си 
като празник, празнуван главно от глухи 
възрастни.

 Хелоуин е жива традиция. Всяка годи-
на носите костюм, но никога не бихте но-
сили същия. Променил си се от миналата 
година и костюмът ти отразява това. Хело-
уин не е по-различен. Всяка година това е 
едно и също тържество, но е и нещо съв-
сем ново. 

Росица Караджова
по материали от американските 

медии

УНИКАЛНИЯТ ХЕЛОУИН С ВЕСЕЛИЕ И В НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Има такива хора, чиято ду-
шевност може винаги да напра-
ви другите щастливи. Хора свет-
ли, лъчезарни, добронамерени, 
които просто раздават добротата 
около себе си.

Такава е КРЕМЕНА ПЕТРОВА
от Плевен, която щастливо отбе-
ляза наскоро своя 50-годишен 
юбилей.

Няма човек, който да не я 
познава. И който да не се усмих-
не, и да не каже добра дума. Не 
само в Плевен, където е „лице” 
на организацията, но и в цялата 
страна. 

За всички тя е весела, жизне-
радостна приятелка, артистична 
и всеотдайна  самодейка.

На сцената Креми се е качила 
още в специалното училище Со-
фия, което завършва с отличие. 
Когато се завръща след дипло-
мирането си в Плевен, веднага 
се включва в художествената 
самодейност. И става наистина 
забележителен артист. Помним 

я като участник в състава за син-
хронно пеене, като солист, в дует 
или в група, красиво изразила 
с ръцете си цялата си същност, 
изживявайки всеки текст, всяка 
дума,  всяка подробност на пе-
сента, предавайки я на публи-
ката. Но и още – тя  чудесно се 
представя и в танцовия състав.

Няма фестивал и  туристиче-
ски събор, в който да не е участ-
вала в програмата. Многократно 
е предизвиквала бурни аплодис-
менти сред публиката. Реперто-
арът й е богат и винаги е готова 
за сцената с подходящо изпъл-
нение. И  така цели 32 години, 
с много награди от участията и 
много възхищение от публиката.

 Умее  и да организира раз-
влечения. Винаги е душата на съ-
битията в клуба, като организира 
томболи и други шеговити игри, 
когато е необходимо.

 Сега има и друга цел, наисти-
на благородна и толкова нужна 
- да предаде своя опит и ентуси-

азъм и на децата от КРСГ. Да ги 
зарази със своята огромна любов 
към творчеството. Разбира се, че 
ще успее, защото и децата я ха-
ресват и обичат!

Пълна с енергия, тя е и чудес-
на съпруга и майка. Семейството 
й е уважавано, а тя създава за 
него обичта.

 Добър професионалист е и в 
работата си. Уважавана и ценена 
е от колегите си, защото винаги 
успява да  подкрепи всеки, който 
има нужда. 

Позитивна и усмихната е. И 
навярно затова  годините я отми-
нават, без да оставят следа.

Не съжалявай, че не  можеш 
да ги спреш, когато слънце грее 
в очите, когато  има усмивка на 
лицето и любов в сърцето!  Те са 
безсилни  пред хубавите споме-
ни, които ни остават, а с тях се 
живее по-добре!

Скъпа Креми, всеки ти поже-
лава здраве и нека бъде така! По-
желаваме ти и мъдрост спокой-

ствие, вяра,  сила и красота, за да 
получиш всичко, което поискаш!

Ти го можеш. Бъди щастлива, 
обичаме те! 

 Димитрина Каракирова, 
координатор на РО на глухите 

в Плевен

ЮБИЛЕЙ

Честит юбилей, Креми!

Хелоуин в РО-Шумен

Усмивки, приказни костюми и веселие 
за малки и големи

На 31.10.2022 г. районната 
организация на глухите в град 
Шумен реши да отбележи  Хело-
уин.

 Няма да крием, че идеята за 
това леко взехме от РО-София. Но 
я доразвихме, като разделихме 
празника  на два етапа – за деца и 
за възрастни. Така всички успяха да 
се повеселят и да бъдат заедно.

Да, Хелоуин не е наш празник 
и наш обичай, но какво по-хубаво 
от това да имаш повод да видиш 
усмивките на лицата на малки и 
големи. Клубът ни беше преобра-
зен неузнаваемо, а приготовлени-
ята на костюмите донесе  истинско 
удоволствие.

Празникът мина повече от чу-
десно, състезанията бяха подгот-
вени предварително и съобразени 
според възрастта на участниците. 
Когато видите снимките, ще разбе-
рете още, че този празник на шеги-
те беше подготвен изключително 
сериозно. И костюмите, и маските, 
и декорите бяха изпипани до по-
следния детайл с много старание и 
любов. А всички  станаха и актьори 
когато представяха маската си. 

Имаше много, ама наистина 
много смях от непредвидени си-
туации. Изкарахме си прекрасно, а 
накрая всеки получи награда.

Малките ни участници остави-
ха отпечатък на ръцете си на плат-
но, което ще закачим в клуба, къ-
дето се събират. А за възрастните 
направихме снимка в рамка, която 
също ще бъде закачена за спомен.

Надяваме се и коледните тър-
жества да ни се получат толкова 
добре, колкото и това.

Мая Саватеева, координа-
тор на РО на глухите в Шумен

Хелоуин в РО-Бургас

Да продължим с позитивните неща

РО–Бургас организира Хе-
лоуин на 29 октомври. Новото 
ръководство на районната орга-
низация прояви изключителна 
инициативност и покани своите 
глухи членове да присъстват на 
този празник в клуба на органи-
зацията.

На този ден дойдоха и праз-
нуваха заедно и сплотени както 
глухи възрастни, така и малки 
деца. Най-добри думи каза в на-
чалото Пламен Тетереков, пред-
седателят на РО-Бургас. В кратко 
слово той приветства всички и 
изказа благодарност за отзивчи-
востта.  И така откри Хелоуинско-
то  парти. 

За трапезата и напитките се 
бяха погрижили всички. Всеки 
лично донесе свои специалитети 
и десерти, за да ги опитат всич-
ки.

А за костюмите и маските 
подготовката беше по-особена. 
Естествено, че всички облякоха 
интересни костюми и носеха хе-
лоуински маски. Децата направи-
ха хелоуински тикви с различни 
форми и получиха награди.

И не само децата, разбира 
се, а и глухите възрастни проя-
виха голямо желание да покажат 
най-добрата хелоуинска тиква. А 
Соня Спасова, Гергана Димова и 
Ани Тетерекова изрисуваха с бои 
за лице героите на всяко от деца-
та.

Всички успяха да участват в 
различни игри и да се състезават 
в конкурса за най-оригинална 
маска. До късно вечерта се заба-
вляваха много и бяха наистина 
доволни. 

Надеждата на всички е да 
има пак Хелоуинско парти след-
ващата година. Живот и здра-
ве. Най-важното да сме живи и 
здрави, и да продължим с пози-
тивни неща. С този дух, с който 
РО-Бургас се отличи като за пър-
ви път  като беше домакин на  та-
къв празник.

Пламен Тетереков



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА6 16 ноември 2022НОВИНИ ОТ СТРАНАТА

От стр. 1

Предложената формула за 
изчисляване на оценката на трай-
но намалена работоспособност 
предвижда най-високият процент 
на най-тежкото увреждане да 
се събере с 20% от сбора на про-
центите на всички съпътстващи 
увреждания. Този подход е значи-
телно опростен и лесно приложим 
и за органите на медицинската 
експертиза, гласят мотивите на 
здравното министерство. „Пред-
ложеният начин на изчисляване на 
процента е почти идентичен с този 
преди 2018 година и по емпиричен 
път е доказал своята целесъобраз-
ност от гледна точка на реалното 
съответствие на оценката с дейст-
вително формирания функциона-
лен дефицит на организма като 
цяло, спрямо здравия човек”, аргу-
ментират се авторите на проекта.

Проектът предвижда и още 
много важни изменения: така на-
пример, относно УНГ болестите 
се предлага изцяло нова класифи-
кация на степените на загуба на 
слуха и съответстващата им оцен-
ка в проценти, съобразно послед-
ната класификация на Световната 
здравна организация.

Веска Събева, заместник пред-
седател на Националния съмет 
на хората с увреждания към МС, 
сподели по повода пред медиите: 
„Хубавото е, че наредбата е каче-
на за обсъждане и всеки, може да 
праща и на мен становища. Ос-
тават обаче проблеми. И един от 
тях е връщането на обжалвания 
от НЕЛК за решения в ТЕЛК. И по 

тази тема сме подготвили едно 
писмо и бихме искали НЕЛК да 
излиза с решения, защото по този 
начин се скъсява пътя до съда, а и 
не остават хората без каквато и да 
е подкрепа. Имаме едно предло-
жение за правилника – до три ме-
сеца преди датата на прекратява-
не на ТЕЛК решение, хората да са 
получили съответното писмо, за 
да могат да подават документите 
си и те да получат експертното ре-
шение от съответната комисия в 
датата на изтичане на старото ре-
шение. И, когато изтече срокът на 

предходното ТЕЛК решение, да не 
се получава един огромен луфт от 
празно време, през което хората 
не получават подкрепа. В момен-
та имам писма, в които хората в 
едногодишен срок не са получи-
ли съответното писмо от ТЕЛК за 
определяне на дата, в която те да 
се явят, което е безумно.”

Публикацията подготви 
Петра Ганчева по данни от 

онлайн медиите
На снимките: предложе-

ните промени за слуховото 
увреждане

Публикуваха за обсъждане промените в наредбата за ТЕЛК

Национален информацион-
но–обучителен семинар 
на НАСГБ на тема: „Сля-

по-глухотата – въздействие 
върху личността” се проведе 
на 7 и 8 ноември 2022 г. в Пло-
вдив, в хотел „Интелкооп”. Не-
гов домакин бе националната 
асоциация на сляпо-глухите в 
България (НАСГБ).

 На него присъстваха предста-
вители на сляпо-глухата и глухата 
общност в  България, както и спе-
циалисти и специални педагози с 
дългогодишен опит в обучение-
то, консултирането и рехабили-
тацията на хора с двойно сензор-
но увреждане. 

Семинарът премина при го-
лям интерес и се отличаваше с 
добра структура, актуалност на 
темите и висока експертиза на 
лекторите. Осигурен бе и пре-
вод от и на български жестов 
език от членове на асоциацията 
на преводачите на жестов език 
(НАПЖЕБ). Основната цел на се-
минара беше обогатяването на 
знанията и уменията както на 
самите сляпо-глухи хора, така 
и на специалистите, работещи 
с тях.

Семинарът бе открит от 
председателя и юрисконсулт на 
НАСГБ Величка Драганова. Тя 
представи и запозна присъст-
ващите със законодателството, 
уреждащо обществените отно-
шения, свързани със сляпо-глу-
хите хора, както и с глобалния 
доклад върху сляпо-глухотата 
на Световната федерация на 
сляпо-глухите (СФСГ), обсъден 
съвсем наскоро на семинар на 
СФСГ на 26-27 октомври 2022 
г. с делегатите на всички орга-
низации – национални члено-
ве на СФСГ. От изключително 
голямо значение за позицията 
на НАСГБ в европейското и све-
товното движение на сляпо-глу-
хите, е и фактът, че на Общото 
събрание на СФСГ на 28-29 ок-
томври 2022 г., председателят 
на НАСГБ бе избран за Региона-

лен представител на Европа в 
ръководството на СФСГ. 

Проф. дпн Мира Цветко-
ва-Арсова от СУ „Св. Климент 

Охридски” се включи дистан-
ционно в семинара и изнесе 
презентация на тема „Сля-
по-глухотата и нейното въз-

действие върху личността”, като 
се спря на спецификата на сля-
по-глухотата, различните видо-
ве сляпо-глухи хора и методите 

за комуникация при тях. 
Бе представена и темата 

„Сляпо-глухотата като уникално 
увреждане” от д-р Саня Тарцай, 
председател на Хърватската асо-
циация на сляпо-глухите „До-
дир”, президент на Европейския 
съюз на сляпо-глухите (2013–
2022) и президент на Световна-
та федерация на сляпо-глухите 
от 28 октомври 2022 г. Тази тема 
бе подготвена специално нацио-
налния семинар на НАСГБ, като 
съдържаше цитати от докторска-
та дисертация на Саня Тарцай на 
тема „Посрещане на предизви-
кателствата – интерпретиране 
на сляпо-глухи от гледна точка 
на потребителя”, 2014 г., Загреб, 
Хърватия.

Диана Керемедчиева, специа-
лен педагог от училището за деца 
с нарушено зрение „Луи Брайл” в 
София, разказа за своя опит при 
обучението на сляпо-глухи деца. 
Демонстрира техники и отделни 
адаптации, които са достъпни и 
лесно приложими при работа с 
деца с комбинирани зрителни и 
слухови увреждания.

Особено вълнуваща за всич-
ки бе частта от семинара, в която 
бяха представени биографиите 
на сляпо-глухи от Еквадор, Ко-
лумбия и Хърватия. 

Семинарът завърши с прочит 
на есета на тема „Сляпо-глухо-
тата – въздействие върху ли-
чността”, написани от членове 
на НАСГБ и читатели на списание 
„Звук и светлина”. Класацията им 
бе определена от аплодисменти-
те на присъстващите на семина-
ра, което беше повече от вълну-
ващо и справедливо оценяване 
на творбите.

Участниците в семинара оста-
наха удовлетворени от предста-
вената информация, компетент-
ността на лекторите и придоби-
тия опит, като изразиха желание 
за още такива семинари и нови 
срещи.

Текст и снимки НАСГБ

Семинар на НАСГБ 
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В художествената галерия 
„Проф. Васил Захариев” се впле-
тоха две събития – удостояване 
на съвременни будители с по-
четни знаци и изложбата „Щам-
парско изкуство – традиция и съ-
временност”. Празникът започна 
с изпълнения на вокална група 
„Лунни лъчи” към читалище-па-
метник „Отец Паисий” и песен 
„За Самоков” в изпълнение на 
читалищния деец Надя Митко-
ва. Слово за празника произнесе 
кмета Владимир Георгиев: „Със 
сигурност мога да кажа, че ду-
хът на самоковските будители е 
жив. Ние, самоковци, отговаря-
ме на предизвикателството да 
реализираме онези прогресивни 
процеси, които възрожденски 
Самоков ни остави. И това е бла-
годарение на всички - читалищни 
дейци, учители, културни дейци, 
духовници, медии.” 

По вече утвърдена традиция, 
бяха връчени отличия на изявени 
дейци за опазване на уникалния 

български дух. С почетен знак 
„Златен” беше удостоен Гено 
Генев, който покрай баща си – 

Слави Генев, т малък се интересу-
вал от живопис и графика. Когато 
през 1973 година в Самоков се 

открива графичната база, худож-
никът Зафир Йончев го привлича 
да работи с него там и той се от-
дава на работата в нея до пенси-
онирането си през 2010 г. Така, 
че не е пресилено да се каже, че 
Гено Генев е живата история на 
графичната база в Самоков. 

След церемонията беше от-
крита уникалната изложба „Щам-

парското дело в Самоков – тра-
диция и съвременност” с творби, 
показващи богатата графична 
колекция от базата в Самоков. За 
нея писахме в предишния брой 
на вестник „Тишина”. За пореден 
път традицията и приемственост-
та бяха ръка за ръка! 

Петра Ганчева

В Самоков денят на народните будители 
бе отбелязан с тържествена церемония 

Висторията на нашата орга-
низация има много имена, 
за които заслужава да си 

спомняме с респект и преклоне-
ние. Едно от тях е името на Геор-
ги Апостолов - първият организа-
ционен секретар на нашия съюз. 
Тази година на 22 август станаха 
27 години от неговата кончина 
през 1995 г., обаче той не е заб-
равен от всички, които работиха 
рамо до рамо с него. 

Днес организационните се-
кретари ги наричаме коорди-
натори, но той беше в пълния 
смисъл с  цялото си сърце и душа 
организатор, който изведе наша-
та организация до високите вър-
хове на своята (неговата) общест-
вена дейност. 

Годината беше 1958, когато 
и аз встъпих в редовете на тази 
организация. И с пълно право 
си присвоявам живото свиде-
телство за дейността на Георги  
Апостолов, работейки рамо до 
рамо с него чак до неговата кон-
чина. Тогава беше времето на 
така наречения „соц”. Времето, 
когато много образовани и ин-
телигентни българи под предлог, 
че са „буржоазни елементи”, не-
справедливо не бяха допускани 
до много държавни дейности. 

А вината на Апостолов беше, че 
баща му или дядо му (забравила 
съм вече) са били участници в 
един от българските парламен-
ти. И Георги Апостолов намери 
своето призвание като съветник 
и пръв помощник на младия то-
гава основател и председател 
на нашата организация Марчо 
Радулов, а след него и на след-
ващия председател Васил Панев. 
Той беше последван  и от други  
служители – като Дора Дошки-
нова – счетоводител; Рогнеда 
Михалевска, която владееше 7 
чужди езика;  Иван Куртев, кой-
то беше от семейство на бивш 
скромен фабрикант и още доста 
други  интелигентни хора, с кои-
то се създаде екип в  помощ на  
прохождащия в обществената 
дейност съюз на глухите.

Но заслугата на Апостолов 
беше не само тази да оказва по-
мощ и съвети. Той беше само-
роден организационен талант, 
който с умения, знания и дипло-
матичност  насочваше  съюзните 

дела. Няма да е пресилено, ако 
кажа, че благодарение на него-
вата култура, съюзът ни стана 
домакин на много международ-
ни събития – кръгли маси, науч-
ни симпозиуми, срещи с дейци 
от социалистическата общност, 
а най-голямото събитие, което 
осъществи нашият съюз по това 
време, беше  домакинството на 

VІІІ световен конгрес на глухите 
през 1979 г. с неговото активно 
участие в подготовката и самото 
провеждане. Това домакинство 
беше оценено  високо от СФГ.

За съжаление, завистта и зло-
бата, които днес се ширят масо-
во, не простиха на Жоро, както 
ние свойски го наричахме. За-
ради  буржоазното му минало  и 

заради подпомагането на връз-
ките с немската фирма „Сименс”, 
с която СГБ беше сключил дого-
вор за доставка на специална 
апаратура за нашите специални 
училища за глухи деца, както и 
за оборудването на поддържа-
ните от нашия съюз кабинети за 
развитие на слуха и говора, се 
направиха опити за отстранява-
нето на Георги Апостолов от глав-
ната организационна длъжност 
по политически причини. Благо-
дарение на неговите заслуги го 
задържаха като координационен 
секретар на софийското районно 
дружество. Но и там той не изне-
вери на своя организаторски та-
лант. Лично аз му бях благодар-
на,че ми даваше възможност да 
провеждаме различни културни  
изяви и ни подпомагаше при тях-
ното провеждане. 

За мен паметни ще си оста-
нат неговите думи, споделени 
по време на това понижаване в 
длъжност: „Аз съм готов да стана 
чистач тук, но да остана на рабо-
та в съюза!” Които думи за мен 
останаха като свидетелство за 
неговата голяма привързаност и 
всеотдайност  към каузата на глу-
хите хора.

Миряна Мошева

ИМЕНА ОТ ИСТОРИЯТА НА СГБ
Историята на СГБ неусетно увеличава своите страници. 
Ето – съвсем скоро на нова „златна” страница ще се запише 

и „златният” 90-годишен юбилей на неговото  основаване. 
Поколения хора - колко ли – пет, шест - са живели, мислили, 

работили, обичали, създавали деца и достойно остарявали в 
неговите редици. Всеки от тях е оставил частица от себе си.

Но има и такива, които са били организатори на действията 

и будители на духа. Имената им са се знаели от всички. Днес 
имаме спомена за техните дела.

Спомен, който трябва да се разказва, за да да се знае от 
младите. Тези, които ще се учат, и ще ползват знанията когато 
днес градят бъдешето.

Един от тези хора е

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ
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Отговор от бр.  18

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

От стр. 1

 При оспорваните състезатилни игри съдиите 
бяха безупречни и се справиха отлично. 

Победителите сред мъжете и жените бяха на-
градени с медали, плакети и купи; а на всички учас-
тници беше връчен и по един екземпляр от послед-

ното, изцяло обновено издание на книгата-история 
на СГБ. Условията, осигурени от организаторите 
бяха отлични – хотелът повече от чудесен, а храна-
та – вкусна и питателна.

Публикацията подготви 
Петра Ганчева

ШЕСТО РЕПУБЛИКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХ ЗА ГЛУХИ

ПОБЕДИХА НАЙ-ДОБРИТЕ

На 27 и 28 октомври т. г. в гр. 
Мехелен, Белгия, се проведе 2 
редовен конгрес на Европейската 
спортна организация на глухите. 
Делегат от България беше Нико-
лай Бозев, председател на СФГБ. 
Делегатите на конгреса участ-
ваха и в проявите, посветени на 
100-годишнината на Белгийския 
спортен комитет на глухите.

В дневния ред на конгреса 
беше включен и избор на ново 
ръководство на ЕСОГ.

На конгреса делегатите опре-
делиха с пълно мнозинство Бъл-
гария да бъде домакин на Евро-
пейското първенство по джудо 
за спортисти с увреден слух през 
2023 година. Страната ни офици-
ално представи своята презен-
тация да посрещне най-добрите 
джудисти на континента и за-
служено получи домакинството, 
което ще се проведе в София в 
периода 4-7 май. Надпреварата 

ще бъде за всички възрастови 
групи от цяла Европа. Председа-
телят на спортната федерация на 
глухите в България Николай Бозев 
споделя: „Бяхме изготвили много 
професионална и аргументирана 
презентация за домакинството. 
Винаги през годините сме полага-
ли максимално старание и добро 
отношение на всички междуна-
родни прояви от календара на 
европейската организация и те 
ни имат голямо доверие. Това, че 
получихме континенталния шам-
пионат по джудо е висока чест и 
престиж за нас. Много е важно 
и за цялата общност на глухите в 
Европа. България ще се покаже 
пред хиляди хора благодарение 
на прякото предаване и ще на-
правим така, че да се представим 
като отличен домакин в залите на 
стадион „Локомотив” в столичния 
квартал „Надежда”. Ще разчи-
таме и на подкрепата на Минис-

терството на младежта и спорта. 
На събитието в Белгия получихме 
и отлична оценка за работата ни 
като спортна федерация от шефо-
вете на европейската централа 
на глухите, което също е от голя-
мо значение за нашата дейност и 
усилията, които полагаме за всич-
ките ни спортове на територията 
на България.”

Междувременно, благодаре-
ние на 10-о място на Европейското 
по футзал в Италия националния 
ни отбор за глухи се класира и за 
световното първенство догодина 
през месец ноември в Бразилия.

Очаквайте новини и за прове-
деното в Стара Загора държавно 
първенство по футзал!

Публикацията, по 
текст и снимки от фейсбук 
страницата на Спортната 

федерация на глухите в 
България, подготви 

Петра Ганчева 

Завърши държавното първен-
ство по футзал за глухи проведе-
но в Стара Загора. Шампион е 
тимът на СКГ „Бургас”, който на 
финала победи СКГ „Дупница” 
с 4:0. На трето място се класира 
СКГ „ Стара Загора”, а четвърти 
станаха ФК „Г”-София. Пети и 
шести в крайното подреждане са 
СКГ „Албатрос”- Варна и „Шахма-
тен клуб на глухите в България”. 

За най-добър вратар беше 
определен Сашо Александров 
от СКГ-Бургас.

Наградата за феърплей полу-
чи СКГ „Албатрос”-Варна.

За най-полезен играч на тур-
нира беше обявен Ангел Захари-
ев от СКГ „Стара Загора”, а гол-
майстор с 6 гола е Иво Бошнаков 
от ФК „Г”- София.

Призьорите получиха медали, 
купи и предметни награди, като 
двубоите бяха изгледани и от пре-
зидента на Спортната федерация 
на глухите в България Николай Бо-
зев, който награди заслужилите.

Срещите преминаха в духа на 
честната игра и феърплея. Зрите-

лите станаха свидетели на май-
сторски футзал и джентълменско 
поведение от страна на всички 
играчи.

Текста подготви 
Петра Ганчева

Снимки Емил Енчев

С активното съдействие на 
ръководството на спортната фе-
дерация на глухите в България 
в столичното училище за деца 
с увреден слух - СУУУС „Проф. 
Денев,“ се състояха първенства 
по тенис на маса и волейбол.

При изключителен интерес и 

с много хъс преминаха надпрева-
рите, а  учениците, които се състе-
заваха показаха  завидно майстор-
ство. За гордост на техните учители 
и на всички, които ги гледаха.

Наградите на победители-
те бяха връчени от г-н  Николай 
Бозев, председател на СФГБ.

България – домакин на Европейското
първенство по джудо за глухи-2023 г.

Първенството по футзал 
завърши успешно

Спортът е в сърцата ни!


