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23 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. – ДЕНЯТ НА
ЕДИНЕНИЕТО НА ГЛУХИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ
ЧРЕЗ ЖЕСТОВ ЕЗИК
 За 2017 година това бе
мотото, определено от Световната федерация на глухите, като послание към нас и
към всички жители на планетата за отбелязването на
Международната седмица на
глухите и Международния ден
на глухите – 23 септември.
„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО”
 Това бе мотото на събитието в България, в което
за първи път у нас 12 организации за и от хора с увреден
слух демонстрираха открито
желанието си не само да празнуват заедно, но и да обединят усилията си за бъдещото
пълноценно включване чрез
жестов език на българите с
увреден слух.
Защото в България жестовият език продължава да бъде
несправедливо подценяван и
нелепо отхвърлян като език –
дори и от последното 44-о Народно събрание, което с „въздържание” не прие предложения законопроект.
На 23-и септември Градската
градина на София бе място за
изява на глухите хора. В самия
център на града – в близост до
президентството, до министерския съвет и до сградата на народното събрание, ние имахме
възможност да покажем себе

си. Такива каквито сме – интелигентни и добронамерени хора,
изключително талантливи творци и активни участници в обществения живот на страната.
Празникът бе под патронажа
на Столичната община и бе посетен от ръководни деятели на
Министерството на образованието и науката, както и от много общественици.
В 10 часа сутринта стотици
хора бяха препълнили отреденото ни от Столична община място, в Градската градина,
точно срещу Националната художествена галерия. Тук бяха
представителите на организационните структури и направления на Съюза на глухите в
България (СГБ), Младежката
организация към Съюза на

глухите в България (МОСГБ),
Фондация „Глухи без граници“, Българската асоциация на
хората с увреден слух (БАХУС),
Националната асоциация на
преводачите на жестов език
в България (НАПЖЕБ), Асоциацията на родителите на

ОТ 7 ДО 9 СЕПТЕМВРИ В ПРИМОРСКО СЕ СЪСТОЯ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

С РЪКОВОДСТВАТА НА РО, ТО И НА КЛУБОВЕТЕ
НА ЖЕНСЪВЕТИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
(ВЕТЕРАНИТЕ) В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

деца с увреден слух (АРДУС),
Центърът за ранна рехабилитация на деца с увреден слух
при СГБ (ЦРРДУС), Спортната
федерация на глухите в България (СФГБ); Националната
асоциация на сляпо-глухите в
България (НАПЖЕБ); Сдруже-

ние „Тишина“ (СТ), формация
„ЖЕСТИМ“ и „Взаимно ТВ“.
И нека сега да кажем най-хубави думи за нашия тазгодишен
общ празник на глухите хора –
23 септември. Най-добри думи,
защото такова нещо се случва за
първи път.
На стр. 2-3

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С
НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ
„ТИХ ТРУД - ВАРНА” ЕООД
РАБОТИМ ДОБРЕ, НО ТЪРСИМ
НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА

Вестник „Тишина” продължава
и в този брой, уважаеми читатели, да ви запознава с дейността
на предприятията „Тих труд”.
Днес Любка Герасимова, експерт „Производствено-стопански дейности” при СГБ, представя на читателите поредното
интервю, което е с г-жа РАДКА
СТОЙКОВА, управител на „Тих
труд – Варна” ЕООД.
Четете на стр. 6

ОТЗВУК ОТ 23-ТЕ ДЕФЛИМПИКС’2017

САМСУН – ГРАДЪТ НА ОЛИМПИАДАТА
Точно преди 4 години, през 2013-а, в средата на
септември хотел „Тишина” бе домакин на последният такъв мащабен семинар с над 100 участници
от цялата страна. Тази година коренно промененият след ремонта хотел посрещна гостоприемно
над 90-е представители на регионалните поделения на СГБ от цялата страна. Семинарът се състоя

от 7 до 9 септември в Приморско и в него взеха
участие председателите на РО и ТО, координаторите на РО и организационните секретари на ТО,
представителите на клубовете на жените, възрастните хора и от младежката организация към Съюза на глухите в България.
На стр. 4-5

За прекрасния град и за всичко
видяно и преживяно в него от българските спортисти е пътеписът на
жестовия преводач на българската
група Камелия Ангелова.
Четете на стр. 7
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23 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. – ДЕНЯТ НА ЕДИ

От стр. 1
Наистина и досега Международната седмица на глухите, която е в края на септември, както и Международният ден на глухите, който е винаги в последната неделя
на месеца, в България са били отбелязвани и чествани
по достойнство. Така и тази година – в нашите районни и
териториални организации на СГБ се проведоха стотици
изяви, представящи дейността и възможностите на глухите хора по места. Всъщност, това е и посланието на Световната федерация на глухите от 1958 година и досега –
макар и за седмица, да покажем себе си пред обществото,
да ни видят другите и да продължат с уважение да живеят
с нас (с кореспонденциите на нашите сътрудници от страната вестник „Тишина” ще ви запознае в следващия брой).
23 септември 2017 година бе уникален ден! Всъщност ПРАЗНИК в истинския смисъл на думата!
Още в 9 часа сутринта нетърпеливи представители
на всяка една от 12-е организации на глухите започнаха
подготовката на своите щандове. Под големите шатри
суетата приключи чак в 10, когато всички вече с усърдие

бяха поставили своите големи плакати и бяха подредили безупречно масите – така, че всеки да ги забележи.
Така и стана. В 10 часа вече беше препълнено с хора.
О, толкова много хора искаха да видят всичко! Тук е мястото да споменем, че сред тях бяха и членове на нашите районни организации от Пловдив, Плевен, Дупница,
София и Варна. А варненци изненадаха всички с прекрасни, професионално изработени плакати на стойки,
с които нагледно представиха своята дейност. Браво!
Часовете минаваха – интересът не стихваше. Даже напротив, разговорите ставаха все по-оживени. А и много
телевизии се „мотаеха” с камерите си около нас, та прекъсваха разговорите за важни интервюта. Но оживлението си растеше.
Например пред щанда на Младежката организация
на СГБ, където председателката на организацията Росица
Караджова бе поставила голяма купа с листчета с думи,
които всеки изтегляше и трябваше да каже жеста. Е, толкова усмивки имаше за тези, които отговаряха правилно!
А за такива като мен, които малко посгрешиха, остана
друго – докато съм жива, няма да забравя жеста на думата, която ми се падна. Какво по-хубаво от това!

Пред щанда на Центъра за ранна рехабилитация на
деца с увреден слух пък, по някое време се образува
„опашка” – от големи и деца, които искаха да се снимат със
своите учителки. Светла Коралска не помнеше всички, но
ги целуваше. И накрая се просълзи от толкова радост.
На щанда на софийското училище за деца с увреден
слух пък си беше истински „купон”. Там бяха представени за дегустация произведения на учениците в специалност „Кулинария”. Но по-голямата изненада бе, че едни
малки ученичета работеха там през цялото време и създаваха своето изкуство – нанизи от мъниста, изтъкани
малки чергички на детски стан, човечета от преплетени
пъстри конци… Щастливи бяха и те, и всички, които ги
видяха!
А за най-малките, по средата на общата площадка, по
инициатива на Фондация „Развитие и интеграция”, бе организирана истинска „рисувална работилница”. С детските
рисунки изложба може да се направи. А за награда всички
малчугани получиха и специална рисунка на личицето –
едни станаха мечета, други зайчета, трети…, който каквото си бе поискал. Е, те украсиха и тържеството по-късно.
На стр. 3
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От стр. 2
Но нека никой да не си мисли, че всичко тук бе като
за веселие. Не-нее!
На щанда на Спортната федерация на глухите в България бяха изложени истински медали – от злато, сребро и бронз, спечелени от нашите глухи спортисти. И
много купи за отлични постижения. А това си бе наистина резултат от сериозен труд!
Сериозна бе и сбирката от книги и речници, представена от Националния методически и консултативен център по български жестов език при СГБ. Неочаквано много хора се спираха там, за да видят старите издания, да
погледнат речниците, по които са учили, и добра дума
да кажат за стореното досега. Чест бе!
Фондация „Глухи без граници” също бе представила
сериозен набор от информационни материали. Интересът бе голям – и съвсем основателно, заради проекта
за жестовия език, който всички очакват скоро да бъде
защитен блестящо. Нека успехът да е с тях!
И пред щанда на АРДУС бе изключително многолюдно, и пред щанда на асоциацията на преводачите

на жестов език младите хора от цялата страна просто
не спираха да идват. И големите театрални плакати на
сдружение „Тишина” и група „Жестим” привличаха вниманието, и наборът от информационни материали на
НАСГБ незабелязано свърши… И още, и още, и още продължаваше оживлението пред всеки щанд.
Такъв беше нашият многолюден ден!
А знаете ли най-интересното? Празникът на 23 септември мина без официално откриване и без официално закриване. Нямаше тържествени слова, нямаше
призиви.
За някои – всъщност за повечето по-дълго поживели, това беше необичайно. Но за по-знаещите и младите
това си беше просто знак. Знак за толерантност от страна на СГБ, като най-голямата и национално представителна организация на глухите хора в България към всички други, които в този ден бяха напълно равни.
Две важни послания запомнихме още от официалното
съобщение за този празник. Едното, на Николай Нинов,
председател на СГБ: „Всички глухи хора, независимо от
коя организация, заслужават подобаващо честване на
своя празник”. И другото, на Митко Якимов от „Глухи без

граници”: „Целта на обединението е да покажем на обществото и на глухите хора е, че продължаваме заедно!”
ДА! Тук всички знаеха кои са, за какво са дошли и
какво могат, ако са заедно.
Не случайно споменаваме и пишем за всичко това.
Не! Ще видите снимките. Ще видите заслужената радост
от този ден. Еднаквата радост, еднаквата любов и доброта в очите на всеки един.
А по-надолу ще видите и снимките от големия празничен концерт. Е, той също бе уникален! Ще го запомнят и много софиянци, които в ранната вечер кротко се
разхождаха из градската градина, но бяха привлечени
от нашето изкуство и останаха дълго сред нас. Ще го запомнят и чужденците, една група холандци например, и
едни испанци, които съвсем не можеха да повярват, че
са попаднали на такова събитие.
Дали пък нашето национално честване на 23 септември не е уникално и за света? Май още няма друга подобна информация и в интернет, а?
Ами нека е така! Ние и без друго, винаги ще го помним като първото в обединената ни общност.
Йорданка Димитрова
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ОТ 7 ДО 9 СЕПТЕМВРИ В

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР

От стр. 1
Програмата на семинара съдържаше важни теми, свързани
с цялостната организационна
дейност на СГБ (включително
и културната, туристическата
и спортната дейност); длъжността „координатор на РО” и
преводаческите услуги; трудовата реализация на хората с увреден слух в съюзните
предприятия; чл. 13, т. 7 от
Устава на Съюза на глухите в
България, според който всеки член на СГБ е длъжен да не
членува в организации, които работят срещу интересите
на СГБ и в други организации
на хора с увреждания; научното изследване на жестовия
език; какво е сегашното положение с въвеждането на приложението за хора с увреден
слух за телефон 112; центъра
за професионално обучение
към СГБ; научното изследване на жестовия език; финансова дейност и държавна субсидия и др.
Семинарът бе открит с кратко приветствие от председателя на СГБ Николай Нинов,
който пожела на всички успешна и ползотворна работа. Още
в самото начало темата, посветена на координаторите и тяхната работа, „глътна” най-много
от времето на семинара, тъй
като координаторите са истинския двигател, образно казано
„живия мотор” на всяка районна организация, чрез които
се движи дейността в тях. По
някои от темите в програмата
г-н Нинов разясни подробно
пред присъстващите какво се
случва и защо – като например
относно дейността на фондация „Заслушай се”; научното
изследване на жестовия език с
участието на фондация „Глухи
без граници”; състоянието на
производствените предприятия „Тих труд” (по същата тема
допълнително се изказа и заместник председателят на СГБ
Диян Демиров); отпускането на
средствата по чл. 51 от ЗИХУ;
развитието на разработката на
приложението за телефон 112
и отговаряше изчерпателно
на всички въпроси и реплики,
отправени от участниците в семинара.
Вторият ден семинарът продължи с изказванията на Росица Караджова, председател на
Младежката организация към
СГБ, която заедно с още трима
млади хора, членове на ръководството, представиха дейността на организацията през

изминалата година. Силвана
Павлова разказа накратко за
работата на Центъра за професионално обучение към СГБ.
Мая Георгиева, член на УС и
главен счетоводител на СГБ,
представи стегнато и конкретно темата „Финансиране, държавна субсидия”. След официалното закриване на семинара
всички присъстващи по традиция се събраха за обща снимка
на стълбите на хотела.
Макар да имаше много изказвания и реплики, някои от
които продължиха над половин час по всяка от темите в
програмата, през втория ден
следобед остана време за отдих и разходка - някои се събраха на групички в парка или
на терасата на хотела, превърната в открит ресторант
и продължиха да разговарят
оживено за всичко, което ги
вълнуваше. Други, също на
групи, се отправиха към центъра на Приморско или пък се
разходиха край морския бряг –
времето бе достатъчно топло и
приятно за плаж.
А по време на вечерята, благодарение на Ани и съпруга й,
почиващи в хотела (донесоха
флашка със записани на нея
български народни танци, изпълнения на известни рок и
поп състави), на покритата тераса-ресторант се състоя импровизирана дискотека. Хорàта
и танците продължиха до след
полунощ и на никого не му се
прибираше в стаята…
На третия ден сутринта настроението на всички бе весело-тъжно и леко минорно – сбогуванията с пожелания за всичко добро и успешно, за здраве,
за нови срещи сякаш нямаха
край.
Всеки, който взе участие в
работата на семинара, може
да си отговори сам на въпроса
доколко бе полезен за самия
него. Но определено – все пак
съм присъствала на много от
националните съвещания и
семинари – мога да кажа със
сигурност едно: този семинар
беше един искрен, спонтанен
и честен диалог между съюзното ръководство и всички
участници! Диалог, в който
се споделиха и проблемни,
и позитивни идеи и предложения, а председателят
Николай Нинов си записваше всичко, като даде дума
всяко от тях да се разисква по време на заседанията
на Управителния съвет и не
пропусна да даде и изчерпателни отговори на по-важни-

те запитвания. В изказванията
се включиха също и заместник
председателят Диян Демиров,
почетният председател на СГБ
Васил Панев; почетния член
на СГБ Миряна Мошева.
НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО
ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА
Едни от най-активните в работата на семинара бяха Дамян Калчев, председател
на РО-София; Илиян Радев,
координатор на РО-София;
Дора Христозова, координатор на РО-Хасково; Живка Димова, координатор на
РО-Ямбол; но в изказванията
се включиха почти всички координатори и председатели на
РО и ТО.
Бяха засегнати въпроси,
свързани с преводаческата
и организационната работа
на координаторите (това бе
и най-дълго разискваната тема
на семинара). По темата предложения направиха Илиян Радев от София: „В следващата
история на СГБ да се включат
имената на координаторите
от всички районни организации с годините от-до тяхното пребиваване в системата.”
Както Радев, така и Мария

Каварджикова,
координатор на РО-Стара Загора, Дора
Христозова, координатор на
РО-Хасково, Горица Милчева,
координатор на РО-Дупница,
секретарката на ТО-Кърджали и Петя Митева, председател и секретар на ТО-Добрич
в изказванията си наблегнаха
на общата болка от тоталния
недостиг на време поради системната преводаческа работа,
която осъществяват непрекъснато не само през работно време: „Отправят ни се какви ли не
критики и обвинения - ние сме
лошите, ние крадем от глухите
и т. н.; но в същото време по
нощите, в почивните дни винаги трябва да сме на линия и
да скачаме при всеки зов за помощ за жестов превод”… „В ТО
има списък на преводачите, но
трябва да се знае, че никой от
тях не работи като такъв. Трябва най-после да с започне да се
уважават преводачите и техният труд”… „В скоро време ще се
окажем в ситуация да останем
без преводачи на жестов език.
Аз съм сама, няма кой да превежда, а отделно и пряката работа трябва да си върша – кога?
Викат само мен да превеждам
къде ли не – по болници, в
съда, в прокуратурата, при социалните… Е, как да смогна и с

работата си, кажете?”... „Сертификат за жестов преводач да се
дава само на хора, които имат
отношение към глухите!”…
„Има ли конкретни изисквания
за длъжността „Организационен секретар на ТО”? Защото
ме викат и като преводач, а
работя на 4 часа – защото ако
съм на 8 часа, няма да успявам да свърша всичко. Предлагам към областните градове
и общините да се говори с общинските ръководства за обучение на специален човек да
осъществява жестов превод.” В
тази връзка Тилка Кайрякова
от Пловдив, член на ЦКРК на
СГБ, предложи да има платен
преводач на място в РО, като
се обсъди държавният бюджет
за такава бройка. В отговор на
всичките изказвания относно
преводаческите услуги председателят Нинов подчерта, че „те
не влизат в задълженията на
координаторите и трябва да се
намери начин съвместно с общините по места, като се привлече тяхното внимание към
нас, да им стане ясно, че има
глухи хора, които имат нужда
от помощ с жестов превод. Искреносе надявам на подкрепата на общинските ръководства
в тази насока.”
На стр. 5
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ПРИМОРСКО СЕ СЪСТОЯ

С РЪКОВОДСТВАТА НА РО, ТО И НА КЛУБОВЕТЕ
НА ЖЕНСЪВЕТИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
(ВЕТЕРАНИТЕ) В СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

От стр.4
В отговор на запитването на
Дора Христозова: „Кой ще подбере и назначи в общината експерт
като преводач на жестов език?”
Диян Демиров репликира: „В
РО-Варна пуснахме обява за щатен преводач, лично аз се обадих
на всички, които знаех – и никой
не пожела да работи като преводач! Провеждали сме обучителни курсове за преводачи – и нито
един от завършилите и досега не
превежда!” След него последователно се изказаха почти всички
от координаторите, като общото
им мнение бе, че те са се превърнали в специалисти по всичко,
но не получават нито нужното
уважение за всеобхватната работа, която вършат, нито адекватна
оценка на техния труд…
Красимир Альов, председател на РО-Пловдив и Димитрина Каракирова, координатор
на РО-Плевен изразиха категоричното си мнение, че напълно
подкрепят декларацията на
членовете на УС и са против
двойното членство.
При обсъждането на различните видове дейности председателят Нинов специално благодари на всички за техните
взаимни усилия за провеждането на последния фестивал на

художествената самодейност:
„Радвам се, че направихме един
хубав фестивал, на който показахме, че ние, глухите, притежаваме
разнообразни таланти и умения,
за което ви изказвам своята благодарност!” Той благодари и за
финансовата подкрепа на Министерството на спорта, „благодарение на която успяхме да организираме и проведем едно стилно
и добре подбрано – с по 4 състезатели от всяка РО риболовно
първенство. Надявам се и занапред да продължим това успешно
партньорство с подкрепата и съдействието на Министерството на
спорта и на Спортната федерация
на глухите в България.”
Катрин Хаджицинова, инструктор по социално-битова
дейност в РО-Пловдив, подчерта
огромното значение на популяризирането на художествената
самодейност в чужбина: „Трябва да се търсят средства, за да
участваме в международни фестивали в чужбина! СГБ е с дългогодишни традиции в културната
дейност и на международни
прояви нашите самодейци винаги са се представяли блестящо.”
Тя разказа подробно и за участието си заедно с българските
представители в световния конкурс за красота в Чехия.
Златка Дечкова, секретар на

ТО-Габрово, Мариана Станчева,
координатор на РО-Горна Оряховица и Дора Христозова, координатор на РО-Хасково, отправиха пожелание към ръководството на младежката организация
(предвид факта, че председателката Росица Караджова е една от
най-изявените самодейки) „да направят едно национално събитие
с младите хора, на което да им се
разкаже и обяснят какви са предимствата и плюсовете за участие
в художествената самодейност”.
Защото, както Дечкова сподели
с тревога и притеснение, „няма
млади хора вече сред нашите самодейци”. По този повод тя заяви,
че д-р Тодор Шандурков, някога
ръководител на известния състав
по пантомима, има желание и готовност да подготви млади глухи
хора за пантомимисти.
След представянето на дейността на МОСГБ, председателят Николай Нинов изрази
сърдечната си благодарност към
Катрин Хаджицинова за включването й в екипа на организаторите в Чехия като мениджър и
към ръководството на МОСГБ:
„Младежката организация е към
СГБ и членовете на съюза са и
членове на МОСГБ и трябва да
са в отлично сътрудничество, в
добър диалог. Районните координатори и занапред трябва да

подкрепят и осъществяват диалог с ръководствата на младежките организации по места, като
следят и за участниците в националните семинари. Апелирам да
подкрепяте МОСГБ. Да, вярно е,
че младите не искат да членуват
в СГБ, но да се знае – член на СГБ
щом влезе в клуба, той показва,
че е избрал да бъде част от СГБ!
И бих искал да добавя, че ако
младите намират клубните помещения за демоде, с остаряло
оборудване – за да стане един
клуб „луксозен” според тяхното виждане, трябва някой да го
направи именно такъв, да даде
нещо от себе си, с доброволен
труд и идеи. Наготово вече няма
никъде. И, накрая, да завърша –
няма да допусна някой от РО, ТО,
ЦУ и МОСГБ да бъде участник и в
други организации!”
След неговото изказване
Диян Демиров, заместник председател на СГБ, отправи един
хубав и положителен съвет към
младите участници: „Не трябва
да се отказва членството в СГБ
– щяхте да видите и разберете
много за официалната политика
на СГБ. Вие вървите по нашия път
като членове на нашия съюз – в
момента, в който плащате 5 лв.
членски внос, вие правите своя
личен избор да бъдете част от
СГБ и да решите твърдо дали да
работите за съюзната организация или за други.”
По темата за членството в съюза се включиха председателите
Дамян Калчев от София и Димитър Петров от Плевен, които
изразиха категорично мнението
си: „Имам впечатлението, че от
МОСГБ не знаят каква е тяхната
главна цел и рекламират дейността на „Заслушай се”. Крайно време
е това да приключи – трябва да
се знае, че не може ръководство
на младежка организация, което
представя дейността й в страницата си във фейсбук, не може да
рекламира от същата страница
дейността на друга организация!”
Изрази се и становището, че някои много погрешно тълкуват демокрацията като слободия: „И ние
също сме били млади, но трябва
преди да предприемат нещо, младите да се допитат до нас, хората
с повече опит. Защо се делят на
тежкочуващи и глухи – ние не сме
толкова голяма организация, че
да допуснем такова разделение
на членовете. Бъдещето ни е заедно, трябва взаимно да се уважаваме, да сме по-весели, по-задружни; трябва да има диалог, трябва
да мислите за бъдещето! Ако вие
спечелите сърцето на даден млад
човек – това ще е прекрасно!”
Имаше много разисквания и
по повод темата за членските
карти. Бе направено предло-

жение за издаване на служебни
карти, с които координаторите
да удостоверяват пред институциите, че са служители на Съюза
на глухите в България и като такива оказват помощ на членовете му с жестов превод.
В разискванията за състоянието на съюзните предприятия
Илиян Радев от София даде една
интересна идея за „икономическа
самостоятелност на предприятията чрез акции или друг начин,
поради факта, че всички страдаме
от това, че са съюзна собственост
и от ЕК ни налагат чрез „де минимис” ограничения за участие в
проекти.” Но мнението на всички
бе единодушно – в момента предприятията се държат благодарение на отдадените под наем помещения, с които покриват разходите по поддръжката и битовите
сметки, а те никак не са малки.
Относно темата за жестовия
език – Васил Панев, почетен
председател на СГБ и Диян Демиров предложиха „да се създаде делегация, в която да се включат съюзни представители от УС,
РО, ТО и всички участници и те
да изразят пред институциите
и народните представители категоричното мнение на глухите
хора – час по скоро да бъде узаконен жестовият език. Трябва да
се направи среща с представителите на всички организации
на и от хора с увреден слух под
една шапка и заедно да подготвят текст за нов проектозакон за
жестовия език.”
В представянето на центъра
за професионално обучение
Силвана Павлова от Централното управление на СГБ, подчерта, че към настоящия момент
„центърът организира обучение
по следните професии: „Графичен дизайнер”, „Преводач на
жестомимичен език”, „Озеленител” и „Офис секретар”, а също и
двуседмични вечерни курсове
за разширяване на компетенциите при използването на Word,
Excel, Power Point, за които след
завършването издава сертификат. Обучението се осъществява
чрез различни форми – индивидуално, групово, дистанционно,
с ваучери от Агенцията по заетостта, валидиране на неформално придобити знания и допълнителни обучителни и образователни услуги.”
Накрая, преди закриването
на семинара Силвана Павлова
разказа накратко за предстоящата мащабна проява, която
ще се осъществи с участието на
12 организации на и от хора с
увреден слух по повод Международната седмица на глухите.
Петра Ганчева

6

Съюзен живот

ТИШИНА

28 септември 2017

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД - ВАРНА” ЕООД
РАБОТИМ ДОБРЕ, НО ТЪРСИМ НОВО
ПОПЪЛНЕНИЕ НА КОЛЕКТИВА

От стр. 1
- Г-жо Стойкова, от 2014 г.
сте управител на дружеството
„Тих труд“ гр. Варна. Вие сте
и координатор на районната
организация. Бихте ли представили на кратко дейността
на предприятието и да опишете как съчетавате функциите
на управител и координатор?
- От октомври 2014 г. съчетавам функциите на управител
на „Тих труд” ЕООД гр. Варна,
координатор на районна организация Варна и на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреден слух. Как се организирам
и успявам да движа задачите
по тези специфични, автономни
всяка за себе си дейности, зная
само аз. Цената е нерагламентирано работно време, без почивки, екипност.
Когато приех временно да
изпълнявам функциите на управител, семейството ми, колегите от дружеството сравняваха
това с безумие. И аз мислех така,
но смея да заявя, че това е мо-

ето предприятие, защото моят
първи работен ден и 12 години
от трудовия ми стаж бяха в „Тих
труд”, а следващите 34 години - в
районната организация.
През всичките тези години
съм била съпричастна, както
към успехите, така и към проблемите на ръководствата, а
и на работещите в съюзното
предприятие. Моя отговорност
и задължение бе подкрепата
на ръководството на СГБ в този
момент. Временната ми ангажираност продължава вече
три години. За това време с
първоначална финансова помощ от ръководството на СГБ
успяхме да спрем и преодолеем разрухата на съюзното ни
предприятие.
- Какво отчитате като успех
през изтеклата 2016 година?
- От 2016 година търговското дружество е с положителен
финансов резултат. Със строга
производствена
дисциплина
и контрол на паричните потоци погасихме големи рискови
задължения към доставчици,
бюджета, общината, осигурителните ведомства и голяма част
от предоставената ни временна
помощ от СГБ и съюзните предприятия.
- Какви са Вашите планове
за 2017 година?
- През настоящата година нашите усилия са насочени към
осигуряване на достатъчни поръчки за шивашкото производство, гарантиращи постоянен
производствен процес.
Работничките в цеха са слухово увредени лица и за жалост това са 12 жени. Казвам
за жалост, защото в спомена
ми е шивашкият цех със 120
работнички преди години. Истината изисква да споделя, че
производственият процес е

проблемен. Проблем е осигуряването на поръчки с цена до
себестойността на изделието, а
и производителността ни куца.
Това е основната причина да не
сключваме срочни договори с
по-големи обеми и по-прецизни модели. Липсата на свободни оборотни средства пък е
пречка да участваме в конкурси
за обществени поръчки.
С приходите от наем на помещения извършваме сериозни ремонти по поддръжка на
сградния фонд и съоръженията
(асансьора, електрическата ин-

сталация, водопроводни течове). Започнахме ремонт и преустройство на общежитието, като
обособяваме
самостоятелни
сервизни помещения. Поставили сме си като цел да завършим
това преустройство тази година. Дано успеем, защото така
ще осигурим по-благоприятни
битови условия на живеещите в
него, а това са наши съюзни членове. Казвам дано успеем, защото ремонтът се извършва от наличния спомагателен персонал
(един строителен специалист и
един общ работник).

- Като дружество, собственост на СГБ, в предприятието работят хора със слухови
проблеми. Как те се справят
с изпълнението на трудовите
норми и как се интегрирани в
колектива?
- Работещите хора със слухови
проблеми в дружеството са 80%
от целия персонал. В по-голямата си част това са работници,
на които целият им трудов стаж
е преминал в „Тих труд”. Част от
тях са придобили по-добри умения и са в помощ на останалите,
като поемат по-сложните процеси. Необходимо не, а е наложително попълнение на колектива,
но няма желание сред младите
да работят като шивачки.
- Предприятията „Тих труд”
са специализирани предприятия за хора с увреждания и
като такива са част от социалната икономика. Според Вас,
какво още би могла да направи държавата за тези предприятия?
- Като специализирано предприятие за хора с увреден слух
реално ползваме само преференциите по ЗКПО с преотстъпване данъка върху печалбата.
Регламентът на „де минимис“
ни лишава от преференциите
по ЗРИХУ. Държавната помощ
в размер на 200 хиляди евро за
съюзната система като цяло изключва дори възстановяването
на 50% от осигуровките на работодател. При условията на принципа „де минимис” няма и външно финансиране, защото само с
един-два проекта се изчерпва
допустимата държавна помощ.
Как да се постигне ефективност,
ефикасност и конкурентоспособност при тези условия? Това
е въпрос, който все още търси,
но не намира своето решение.

ИЗ ЖИВОТА НА НАШИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕДНА ЕКСКУРЗИЯ НИ НАКАРА ДА СЕ ПОЧУВСТВАМЕ ГОРДИ БЪЛГАРИ

В ранната утрин на 1 септември 2017 г., обединили опита и желанието си да са полезни на членовете си, председателите на ТО на глухите в Монтана – Недко Жеков и
на ТО на слепите Монтана – Виолета Йорданова поведоха
50 ентусиасти, членове на организациите на прекрасна
екскурзия. Тръгнахме от Монтана до Петрич, после пресякохме границата с Македония и посетихме Струмица,
Дойран и Дойранското езеро, а после в Гърция видяхме
националния парк с езеро Керкини и манастира „Йоан
Предтеча“. Три дни определихме да прекараме заедно и
да се разнообразим. От различни организации сме и различна болка носим, но единството и приятелството ни
правят по-силни и по-сплотени.

Първия ден посетихме „Рупите“ и Петрич. Живописната
местност „Рупите“ е свързана пророчицата баба Ванга и носи
на всеки посетител богат енергиен заряд. Бяхме в построения
от Ванга храм "Св. Петка Българска", който е място за поклонение на хиляди нуждаещи се хора. Бяхме като в рая, изпълнени
с усещане за величие и душевно спокойствие.
Потеглихме към гр. Петрич, където ни посрещна председателката на ТО – Карамфила Янкулова. Посетихме къщата-музей на Ванга, която е обявена за музей през 2008 година. Посетихме и историческия музей в града, създаден през
2006 г. на основата на възникналата през 1966 г. музейна
сбирка. Срещнахме се с историческото ни наследство, с миналото ни и се почувствахме горди, че сме наследници на
смели българи.
Разгледахме града и се настанихме в хотел „Лас Вегас”. Тук
всяка стая е уникална сама по себе си. Четката на македонски
художник е направила чудеса. Домакинята Ваня направи и

невъзможното, за да удовлетвори желанията ни. Чакаха ни и
петима приятели от съюзните организации на глухите от Петрич и Сандански. В приятна обстановка, с музика и танци до
зори бяхме с тях и двете вечери.
На 2 септември, в ранни зори, с екскурзовода Кирил Янкулов, поехме към Македония. Посетихме Струмица и направихме голяма почивка на Дойранското езеро. Тук съчетанието от
езеро и красиво културно селище е неповторимо. През месеците юли-август тук цъфтят особени водорасли, които отделят
йод във водите и правят лечебната сила на езерото. Затова
то е предпочитано място за почивка и лечение на хора, които
имат проблеми със синузити и бронхити.
След обяд преминахме гръцко-македонската граница и се
отправихме към парк-езерото Керкини, където направихме
кратка почивка и отпътувахме за манастира „Йоан Предтеча”.

На 10 км от гръцкия град Серес избягахме от делника, сред
божествената тишина и спокойствие на внушителния манастир. Основан през 1270 г. от атонския монах Йоникиос, днес
манастирът е женски метох. Реставриран е и привлича много поклонници. Тук монахините ни приеха радушно и ни почерпиха с кафе, сладолед и локум.
Изморени от дългия и горещ ден, отпътувахме отново за
Петрич. Тук пак ни чакаше г-жа Карамфила Янкулова. Разхладихме се и след като отхвърлихме умората, отново се събрахме в ресторанта на хотела, за да се повеселим до полунощ.
На 3 септември посетихме Самуиловата крепост. Не може да
си представим по-всеотдаен, неуморен и компетентен екскурзовод от г-н Кирил Янкулов. Използвайки познанията си,
той ни поднесе изчерпателна информация.
Благодарим за гостоприемството и на председателката на
ТО на слепите в Петрич, която направи всичко възможно да
се чувстваме комфортно. Нейните сладки бяха най-сладки и ракията – по-добра от уиски.
После отпътувахме към Мелник – най малкият град в България, обявен за културно-исторически резерват. Дегустирахме
хубаво мелнишко вино, похапнахме и уморени, и опиянени
от чистия въздух, самобитните красоти и забележителности,
потеглихме отново към родния дом.
Свещта, палейки друга свещ, няма да загуби нищо от своята
светлина. Така ние, членове от различни организации, заедно
прекарахме чудесно и бяхме толерантни един към друг. Разделихме се с усмивки и пожелания за нови съвместни мероприятия.
Снежана Атанасова,
сътрудник на ТО на глухите в гр. Монтана
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ПЪТЕПИС

София – Истанбул – Самсун и обратно

От стр. 1
Пътуването. Първият полет –
до Истанбул, беше като по книга –
затегнахме коланите и излетяхме.
Кацнахме на огромно летище, няколко пъти по-голямо от родното. Полетът беше транзитен и не
разрешиха да напуснем летището.
Чекирахме ръчния багаж, подредихме се на километрична опашка,
за да минем през охраната, преди
да сложат виза в паспортите ни.
След проверката - към чакалнята. Отбихме за по цигара на тераса със специална „клетка” за пушачи
(като в зоологическата градина за
опасни животни). Полутахме се, докато открием гейта ни (упътващите
стрелки бяха объркващи според
мен). Излетяхме за Самсун с грамаден самолет, ако не греша - свръхзвуков, пълен със спортисти от всевъзможни държави.
Пристигане в Самсун. Чакаха ни
два автобуса – единият взе багажа и
замина за хотела, вторият ни закара
в центъра за акредитация. Но..., системата се беше бъгнала и... останах без
акредитация. Три дни се подвизавах
като неидентифициран гост.
Засилени мерки за сигурност. На
влизане в зала, хотел или ресторант,
минавахме през щателна проверка
от лицев идентификатор; чекиращо
акредитационната карта устройство;
поточна линия за личния багаж; скенер на тялото; и, ако се налага - пипконтрол на евентуално съмнителен
индивид. Вероятно не съм от земен
произход. За десет дни не разпознаха
физиономията ми, а на чекиращото
устройство все излизаше, че съм от
друга държава.
Хотелът. Студентско общежитие
с ресторант, тип „Бърза закуска”. Не
предлагаха кафе, а само чай. Три дни
карахме на пакетчета 3 в 1/2 в 1, купени от бакалия до хотела. Но, намерихме заведение с турско кафе, поднасяно с чаша вода и бонбони.
Откриването на „Дефлимпикс”.
Извозиха ни до грамаден стадион.
Посрещнаха ни девойки в национални носии с табелки с имената на държавите. Преди откриването ни поднесоха лека закуска и безалкохолна
напитка...
Организаторите доста се бяха
постарали. От двете страни на голяма сцена бликаха фонтани. В средата
на екран прожектираха двама жестови преводачи. На две по-малки видеостени даваха шоуто, наситено със
светлинни и пиротехнически ефекти.
Над стадиона прелиташе дрон, пряко
предаващ събитието.
След дефилирането се внесоха
и вдигнаха знамената на „Дефлимпикс” и Международния комитет
на спорта на глухите (МКСГ). После
- олимпийският огън. Факлата пламна, светлините угаснаха. Стадионът
блесна в красива цветна палитра.
Започна програма. На екран, в средата на сцената, се сменяха картини,
а под него професионални танцьори и актьори показваха сценки, съответстващи на пейзажа. Грандиозното откриване завърши със заря.
Истинска олимпиада!

Предстояха дни на състезания и
борба за медали.
Първият състезателен ден. Хукнахме към стадионите, отдалечени
от хотела: бадминтонът се играеше
на около 40 км. разстояние, а борбата - на около 60 км., но в противоположната посока. За местните жители
явно разстоянията не са проблем,
защото голяма част от града е разположена на дължина покрай крайбрежието. Морето, нашето „Черно
море” (но от другата му страна наричано „Кara Deniz”), беше бурно през
целия ни престой. Пясъчната ивица
беше голяма. Нямаше спасители, чадъри, шезлонги и други измишльотини на съвремието. Само пясък,
докъдето поглед стига. И слънце,
много слънце...
Терените. Новички (средствата
за построяването и оборудването
им не бяха жалени), а около тях –
много зеленина, не изсъхнала и намачкана, а свежа и зелена. Как ли я
поддържат?!?...
Тренировката по бадминтон
беше в нещо като комплекс от зали
за бадминтон и спортна стрелба, и
футболен стадион. След приключ-
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ването й помолих за автобус до хотела. Но се сблъсках с обичайния за
подобни прояви хаос с транспорта.
Усмихнат доброволец ми обясни на
английски, а после и жестов преводач, че ще трябва да почакаме около 10-ина минутки. Да, ама не! Автобусът пристигна след два часа...
Впечатли ме фактът, че не видях
намусен организатор и не чух някой
да повиши тон.
Пристигнаха и спортистите ни
по спортна стрелба. След акредитацията с треньорката отидохме до
залата да оставим на съхранение
пистолетите. Стана късно, а и изчаквахме „десетте минутки”. Но...,
домакините ни донесоха вечеря (в
хотела я изпуснахме). Не бяха длъжни, просто се погрижиха да ни е
комфортно. Разказвам това, защото
бях приятно изненадана от демонстрираното гостоприемство.
На другия ден - пак тренировки, след това разходка по крайбрежието. Заведенията, светлините, дори палмите, бяха в завиден
синхрон, създаващ спокойствие
и радост за окото. Дърветата бяха
странно наклонени на едната си
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страна – дали от поривите на морския бриз или от бурите…
По-късно, минавайки по мост
над зелена река, се натъкнахме на
турска сватба.
От другата страна на моста се озовахме в детски парк. Видяхме впечатляващ замък, оказа се... обществена
тоалетна, но така построена, че с
удоволствие да я посетиш! А скулптурите на герои от детски книжки и
филмчета, бяха като живи...
Колкото и странно да ви прозвучи, уважаеми читатели, много ми
харесаха кофите им за отпадъци.
Целите в изкуствена трева и цветя.
Да ти е кеф да си изхвърлиш боклука на такова място. Сега, като се замисля, не усетих никаква неприятна
миризма, като минавах покрай тях.
С лекоатлетката Елена Узунова, хвърляне на копие - на тренировка. Тя е световната ни шампионка от Световното’2016 в Стара
Загора. Докато я чаках, забелязах на
възвишение квартал с разноцветни
сгради.
Наближаваше обяд, времето за
литургия. Отвсякъде зазвучаха гласовете на местните имами. Като стереохор.
След тренировката, походихме по плажната ивица. Отбихме
се и в кафето, пред което на подвижна количка продаваха миди.
Опитах ги! Срещу лира, продавачът
отвори голяма мида, с черупка загреба вътрешността и ми я подаде.
Изненада – беше гарнирана с ориз
и подправки.
Седнахме в кафето и видях, че
масите бяха от... старовремски крачни шевни машини с плот отгоре. На
съседната пиеха бира. Поръчах си
и аз. За първи път дегустирах турска бира, марка „Efes”. Но нашата е
по-хубава!
Кацнаха и състезателят ни по
шотокан карате до и треньорът
му. Свежари, въпреки нощния полет.
Поспаха. После отидохме до закрития пазар на Самсун (като „Илиянци”). След пазарлъци из сергиите, се
сдобихме с подаръци за близките ни.
На връщане хванахме на автостоп автобус от транспорта на олимпиадата. Домакините бяха оправили
графика. Имаше обходни маршрути.
Качваш се на някой и го ползваш
като маршрутка до зала или хотел,
но трябва да знаеш името. Шофьорите спираха на точното място, дори
и да нямаш представа къде е то.
Първият ни медал – бронзов, от
бореца Иван Стоилов. Посрещнахме автобуса, развяхме българското

знаме. В отговор шофьорът натисна
клаксона. Глъчка, шум, прегръдки и
поздрави за успеха на бореца и треньорите му. Заметнахме Иван с трикольора. В ресторанта празнувахме
с безалкохолни напитки.
Вторият бронз, два дни по-късно - от каратиста Николай Христов.
Настръхнах, когато се качи на стълбичката за награждаване и се развя българският флаг! Треньорът му
грееше от гордост и радост!
Трети медал - пак бронзов, спечели го борецът Панайот Димитров.
Браво на момчетата ни, потрудили са
се здравата! Заслужени медали, спечелени при жестока конкуренция.
В центъра на Самсун отидохме
в промеждутъците. Посетихме местната локумджийница (локум кьоше)
от 1887 г., с разнообразни локуми по
цвят, размер и вкус. Не се сдържах,
взех си голяма кутия със сладките изкушения. Преди това минахме през
заведение, в което правеха баклава.
Почерпиха ни. Страхотна вкусотия!
Последният ден. Ще пътуваме
през нощта. По обяд с доктора направихме последната за мен разходка до открития пазар в центъра
на Самсун – Бафра, подреден на
дълга улица със сергии и магазинчета. Разгледахме го. После всички
се сбогувахме с морето.
Към дома. За летището тръгнахме в един през нощта. Изчакахме
часа на излитане за Истанбул. Предвид ограниченото време между
двата полета, за малко да изпуснем
прекачването на самолета за София.
Но успяхме!...
Довиждане 23-и „Дефлимпикс”! Сбогом, Самсун!
Камелия АНГЕЛОВА

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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Включихме се в кампанията
„Да изчистим България заедно”
почистят тревната площ.
Базата (стадионът) бе предоставена
за безвъзмездно ползване за тренировки от ръководството на футболният клуб на нашия спортен клуб.
За първи път тази година денят на голямото почистване бележи не финала,
а началото на инициативата „Да изчистим България заедно”, като след 16 септември кампанията ще продължи с амбициозната цел да се постигне трайно
решение на проблема със замърсяването. Идеята е да се осъществят по-дългосрочни резултати, а именно поддържането на чистотата на околната среда,
установяването на добри практики
за образованието и възпитанието на
по-младите в грижа за природата.
Петър Тричков
Снимки Горица Милчева

Спортният клуб на глухите (СКГ) от
гр. Дупница, като бенефициент на програмата за развитие на спортните клубове за 2017 г. на Министерството на
младежта и спорта (ММС) се включи в
кампанията „Да изчистим България” и
на 16 септември от 11.00 часа членовете на СКГ се събраха на стадиона (базата) на футболния клуб „Славия-2000”
в село Яхиново, община Дупница, за да

АФОРИЗМИ

ИЗКУСТВО

Най-малко знаем за онова, което мислим, че знаем.
***
Стихиите според древните са огънят, водата, въздухът, земята.
Стихиите у човека за мен са Любовта, Смъртта, Красотата,
Грозното. Единствеността ни сред тях и в тях, определя
значимостта ни.
***
Драмата на живота започва да се усеща, когато от перона на
гарата виждаш отминаването на влакове, за които си имал билет
със запазено място.
***
Най-дългото изречение пише нашият живот. Препинателните
знаци в него служат на логиката и емоционалните ни състояния.
Най-смислените части от изречението ни се отбелязват с трите
точки на т. нар. многоточие. Завърши ли това изречение, стои една
огромна точка, ако не оставим следа, продължение от себе си. Дано
след тази последна точка има шпация и след нея многоточие...
***
Има спасение от скръбта, когато усещаме, че танцуваме
прегърнати от красотата на живота.
Златко ПАВЛОВ
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ВОДОРАВНО: 1. Френска модна дизайнерка. 5. Военно звание за обучение на
офицери. 10. Героиня от приказка на
Андерсен. 12. Зала за прожекция. 13.
Горещина. 14. Изображение. 16. Сладко
изкушение. 17. Кодекс на труда. 18. Вид
бонбони. 20. Граматическо понятие. 21.
Музикална нота. 22. Музикална нота.
24 Град в Румъния. 26. Касационен сьд.
27. Съгласие. 29. Хунски вожд. 31. Втора
дъщеря на Пиер Кюри. 32. Голяма река в
Русия. 33. Името на американски певец.
34. Единица за ел. съпротивление. 35.
Инициали на българска поетеса. 36. Английска актриса - ,,Отнесени от вихъра“.
38. Името на първия човек на земята. 40.
Алкохолна напитка. 43. Танцувално изкуство. 44. Лека пристройка.
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Тази година по повод празника на град Костинброд седмицата започна с откриването на
новата изложба на талантливия
и добре известен в града художник – Денислав Тодоров. То се
състоя на 11 септември в ритуалната зала на народното читалище „Иван Вазов – 1947”.
Г-н Любен Кънчев, заместник
кмет на община Костинброд, приветства художника и всички гости
в арт събитието, които се насладиха на невероятни творби, изпълнени чрез различни техники, като
молив, туш и перо, акрилни бои
и смесена техника. Емблема на
изложбата бе най-новото му живописно произведение „Есенни
цветя”, изпълнено с акрилни бои.
Основните цветове в картината
са жълто и червено, като едни от
главните цветове в природата, а
тяхното значение символизира
началото на есента. Изложбата
е отворена до края на месеца от
17:30 до 19:00 часа (в делнични
дни). Заповядайте!
От пресцентъра на община
Костинброд
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Денислав Тодоров за пореден път
със самостоятелна изложба
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ОТВЕСНО: 1. Село в Бьлгария. 2. Героиня от филма ,,На живот и смърт“. 3. Национална ел. компания. 4. Европейски
сьюз. 6. Прозвище на Скобелев. 7. Пушек. 8. Белгийска тенисистка. 9. Български естраден певец. 11. Ученик на Христос. 14. Музикална нота. 15. Инициали
на българска актриса. 18. Дъщерята на
певеца Йордан Караджов. 19. Свод. 21.
Положителен отговор. 23. Виртуозен пилот. 25. Остров в Гърция. 28. Найлонов
конец. 30. Град във Франция. 31. Нос на
Черно море. 32. Голяма река в Русия. 35.
Название. 37. Козя върба. 38. Първите
букви от азбуката. 39. Името на американски гангстер. 41. Името на италиански певец. 42. Метална част.
Съставила: Зоя ГЮРОВА

Судоку се играе на решетка, която се
състои от 9 x 9 пространства, разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9, без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 15

