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ПАМЕТЕН ЮБИЛЕЙ

60 години районна организация
на глухите в Шумен

На 14 октомври тази година
районната организация на глухите в Шумен отбеляза 60 години
от своето основаване.
Юбилей – честван подобаващо и с достойнство.
В Шумен в този ден бяха председателят на СГБ Николай Нинов,
заместник председателят и член
на Управителния съвет Диян Демиров, и заместник председателят на Централната контролна
комисия Георги Георгиев.
С невероятен концерт се
представиха самодейците от
Шумен и Търговище, а вечерта
стотици се възхитиха на пламъка на фойерверките върху огромната празнична торта.
Още преди обяд пред клуба на
РО в Шумен вече имаше много гости. Като за празник – облечени красиво и щастливи. И нетърпеливи да
бъдат заедно в големия ден, който
предстоеше.
А в два след обяд голямата зала
на общинския съвет в Шумен, в
която щеше да бъде тържеството,
бе препълнена с хора. Сред които,
за щастие, и много млади, дошли с
дечицата си.
Най-развълнуван, разбира се, бе
председателят на РО-Шумен Денчо Неделчев. Такъв остана той и до
края на тържеството – по мъжки
стегнат, но с най-щастливите очи,
които издаваха гордостта му.
Районната организация в Шумен
е основана преди 60 години. От група млади хора, ентусиасти за бъдещето на глухите хора в този край.

Днес, изразът „група млади хора
от преди 60 години” звучи странно,
но така е – животът минава през годините, а важното е – кой какво е
оставил за другите след него.
В РО-Шумен житейското богатство е наистина голямо. Като се започне от сградата на клуба, която
сега новото ръководство на съюза
се е заело да обнови основно; като
се изтъкнат успехите на съставите
за художествена самодейност, за
които вече се грижи професионален хореограф; като се продължи с
туристическата дейност; със спорта;
и още, и още...
На стр. 3

XX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПРИЧЕСКАТА И
КРАСОТАТА – SOFIA HAIR & FASHION SHOW
За невероятното представяне на
нашите участнички Катрин Хаджицинова,
Азизе Реджеб и Стела Петкова,
четете на стр. 7

Най-чаканият моден форум - Sofia Fashion Week A/W 2017, се
проведе от 26 до 29 септември в столичната зала EFE на хотел
„Маринела”.
Веднага след това, на същото място на 30 септември и на 1
октомври, се състоя XX международен фестивал на прическата и красотата Sofia Hair & Fashion Show.
За първи път двете модни събития се провеждат в една и
съща седмица и за първи път глухи хора превземат котешкия
подиум на това мащабно и известно събитие!
На гала вечерта на това голямо международно събитие бе
представен новият брой на култовото списание YOU, което се
издава в Италия и излиза в още 25 страни от света. Титулната
първата страница е на българката Катрин Хаджицинова.

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД – ЕООД” ЯМБОЛ
ЗАПАЗИХМЕ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ, НО ТРУДНО НАМИРАМЕ НОВИ
КЛИЕНТИ В ОЧАКВАНЕ НА ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА
Уважаеми читатели, продължаваме нашата рубрика, в която, съвместно с направление „Производствено-стопански дейности” при Съюза на глухите в България, ви представяме дейността на съюзните дружества „Тих труд” – ЕООД”.
Четете днес интервюто на Любка Герасимова, експерт
„Производствено-стопански дейности” при СГБ, с г-жа Иванка
Атанасова, управител на „Тих труд” - ЕООД” в Ямбол.
Четете на стр. 6

ПРЕД ЮБИЛЕЯ

МЛАДИТЕ В СГБ - СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ

Тази година - само след няколко дни, Младежката организация при Съюза на глухите в
България (МОСГБ) ще навърши 10
години от своето основаване.
Един чакан юбилей, един изпъстрен с много събития живот
на младите хора в България, ще
бъде представен тогава. И дейност, с която през всяка от тези
години младите могат да се гор-

деят все повече и повече.
През тази 2017-а година, МОСГБ постигна и своето изключително международно признание
и участие в проявите на Европейския съюз на глухите младежи (EUDY).
За тях разказва Росица Караджова, председател на МОСГБ.
Четете на стр. 5-6
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Не стреляйте по… преводача!

Имало някога такъв надпис с едри печатни букви
на стената в ъгъла с пианото на един бар някъде в
Тексас, САЩ, който гласял:
„Не стреляйте по пианиста…”. С продължението:
„…той толкова може”. Реших да използвам за заглавие точно този надпис за
настоящите редове, посветени на низвергнатите преводачи на българския жестов език (БЖЕ накратко). И,
да, драги читатели, думата
„низвергнати” е нарочно
използвана – защото точно така постъпиха с всички
дългогодишни преводачи
от и на жестов език едни
хора, повярвали си, че са
безпогрешни и… недосегаеми.
(За тези, които не са
запознати със значението на думата „низвергнат”, ще поясня, че все
още в българския тълковен речник няма описание
за нея. А в синонимния
речник има десетина
прилагателни, които определят
„низвергнат”
като: изхвърлен, отхвърлен, прогонен, пропъден,
отритнат,
смъкнат,
свален и т. н. – бел. авт.)
За да не бъда гололословна, ще цитирам дословно и без редакторска
намеса изразите, с които
тези „безпогрешни” хора
публично низвергнаха не
само дългогодишните преводачи на жестов език и
техния труд, но и всичките
усилия, полагани над половин век от Съюза на глухите в България в помощ
на хората с увреден слух.
Въпросното становище е
изпратено от фондация
„Заслушай се” до Народното събрание във връзка с
внесения законопроект за
жестомимичния език:
- „…ние се нуждаем от

адекватно подготвени и
в и с о ко к в а л и ф и ц и р а н и
преводачи, което за съжаление към момента не се
случва в нито една образователна институция или
структура в България…”;
- „…Броят квалифицирани преводачи е изключително малък и не може
да покрие нуждите от
превод в институциите и
образователната
сфера;
Изцяло липсват преводачи в по-малките населени
места…”;
- „…Има много нискоквалифицирани преводачи,
което е причина за ниското
качество на превода…”;
- „…До момента СГБ е
извършвал подготовката
на преводачите. СГБ обаче не е образователна
институция, не разполага
със специалисти по жестов език и не е привлякла
специалисти езиковеди и
педагози, методиката на
преподаване е със спорно
качество, както и ползваните помощни средства
като Българския жестомимичен речник. По тази
причина подготовката на
преводачи е на ниско ниво
и не отговаря на професионалните стандарти… Прави впечатление изключително ограниченият брой
практикуващи преводачи,
липсата на възможности
за професионална реализация, недостатъчната им
квалификация и професионални умения…”;
- „…От друга страна,
липсват бюджетни средства за успешната подготовка на преводачи, успешното внедряване на
жестовия език в обучението и в социалната сфера,
подготовката на високоспециализирани преводачи
в различни области -съдебната власт, медицинските

заведения и други…”;
- „…Поради гореизброените проблеми искаме да
отправим следните предложения:…2.Изработване
на професионалната длъжностна
характеристика
на жестовия преводач и
прецизното регламентиране на правата и задълженията му. Разработване
на програма и въвеждане
на специалност „ЖЕСТОВ
ПРЕВОД” и професионална
подготовка на преводачи,
за да се осигури неоходимият брой преводачи
и необходимото качество
на превода. Подготовката
и оценката на професионалните умения на преводачите трябва да става
независимо от тяхната организация, за да се осигури
прозрачност. 3. Настояваме за създаването на официална
професионална
организация на жестовите
преводачи с независим
самостоятелен статут, чийто орган на управление да
има широка обществена
представеност от организациите, работещи с глухи
хора, и който да упражнява
контрол върху качеството
на предлаганите услуги, но
и да защитава правата на
преводачите.” – Край на
цитирането.
От момента, в който
прочетох текста на това
становище, вече няколко
месеца отлагам да напиша
настоящите редове. Защото темата за преводачите
е толкова обширна, че цял
вестник няма да ми стигне,
за да разкажа всичко за тях
и против тях...
Но ето, прописах – и поводът бе едно посещение
в благоевградския съд заедно с колежката Горица
Милчева, в качеството й
на преводач на БЖЕ. Искам
да подчертая, че в съда
съм била и с други наши
преводачи на жестов език
от РО-София и този случай съвсем не е единичен.
Защо точно той ме предизвика да напиша статията?
Защото за всичката ми дългогодишна практика като
журналист във вестника
досега никой никога не е
писал конкретно за труда,
полаган от координаторите
в районните организации.
Които са и преводачи от и
на жестов език!
Ще се спра на някои
основни моменти в цитираните изрази, защото не
отговарят на истината, без
да коментирам очевадния
факт, че на много места авторите на въпросното становище си противоречат
сами на себе си – като например твърдят, че поради
непризнаването на БЖЕ сегашните преводачи на ЖЕ
нямат статут на такива и същевременно пак така твърдят, че предоставят жестови услуги на хора с увреден
слух! Е, нали нямат статут
преводачите им или може
би са извънземни?
Най-напред ще се спра
на длъжностната характеристика на координаторите на РО – една от най-дълго дискутираните теми по
време на семинара, проведен в Приморско. Именно
тогава разбрах, че в нея
няма вписано като трудово
задължение те да превеждат от и на БЖЕ! Ще припомня още, че се коментираше именно този безспорен факт – поради това, че
са принудени да ходят да
превеждат къде ли не, на
координаторите изобщо
не им стигат времето, за
да вършат преките си служебни задължения, сред

които: предоставяне на информация и консултации;
писане на разни молби и
заявления; подготвяне на
документите и изплащане
на средствата по чл. 51;
съставяне и изпращане на
счетоводни документи и
пр.; да не споменавам и
за организационната им
работа, свързана със събрания и прояви, че статията ми стане точно колкото

превод навсякъде, където
е нужно – в институции,
болници, съд, полиция и
прокуратура. Абсолютно
некомпетентно е и да се
твърди, че те имат и „недостатъчна квалификация
и професионални умения”
– иначе нямаше да бъдат
викани да превеждат по
всяко време на денонощието, дори и през почивните
дни! И ако глухите хора не

един вестник…
Най-фрапиращото във
въпросното становище е
безпардонното и безапелационно квалифициране на преводаческия труд
като „нисък”, „некомпетентен”, „неквалифициран” и пр., от хора, чиито
познания, квалификация и
трудов стаж в никакъв случай не могат да се приравнят с дългогодишния опит
на много от координаторите, извършвали жестов

разбират техния превод –
естествено няма и да ги
търсят за помощ, нали?
Не отговаря на истината
и изразът, отнасящ се до
професионалната подготовка на преводачите –
СГБ притежава лиценз за
провеждане на обучение
на професионални преводачи, на които след взет
изпит връчва сертификат
за упражняване на професията. И, забележете – в
предходното изречение,

относно професионалното обучение, се говори за
„тяхната организация”, а
в следващото се предлага
създаване на такава – при
наличието на официално
регистрираната
Национална асоциация на преводачите на жестов език в
България (НАПЖЕБ)!!!
Преди години публикувах във вестник „Тишина” статия за това какво
се случва с един преводач
на жестов език, който е
практикувал дълги години превод на този език.
Изброих само някои от
професионалните увреждания, като тендовагинит,
артрит, плексит, болки в
челюстите, болки в краката
от дългото стоене прав и на
едно място (някои получават и дископатия)… И това
бяха само малка част от
физическите увреждания!
Споменах и за огромната
психическа умора, която те
изпитват само след 20-минутен превод. Защото (в
становището се твърди
също и, че „нискоквалифицираните” ни преводачи
използвали най-вече калкиращ жестов превод, което пак не отговаря на истината) в хода на превеждането, което обикновено
става едновременно с изговарянето на думите, те
трябва буквално за части
от секундата да преосмислят казаното и да го преведат на разбираем за глухия
човек жестов език. И им се
налага за нищожно кратко
време да търсят синоними,
да съкратят максимално
изреченото, като същевременно предадат точния му
смисъл… Такова психическо натоварване не всеки
може да издържи, особено в съда или полицията…
И най-важното – трябва
да притежават изключително самообладание, да
са безпристрастни и да не
изразяват никакви чувства
или лично мнение по време на превода, в противен
случай просто могат да ги
изгонят от съдебното заседание или разпита в полицията…
Не на последно място
– трябва да имат изключително богата култура
и ерудиция, да познават
достатъчно добре съдебните термини, да знаят как
да се държат в съда, да са
информирани за всичко,
ставащо в общественото и
медийното пространство,
за да реагират адекватно и веднага по време на
превода. Ето защо случаят в благоевградския съд
ме провокира да напиша
всичко това – наблюдавах
колежката как се държи
и говори пред присъстващите съдии и прокурор
и в никой случай не бих
приела да я квалифицират
като непрофесионална или
некомпетентна!
Накрая ще завърша с
един безспорен и доказан през времето факт,
който обезсмисля всичките лъжи, написани в това
становище – за над 40-е
години, през които съм
била жив свидетел как се
осъществяваше превод на
БЖЕ в районните организации, предприятията, в
клубовете, на различните
прояви национални семинари, събрания и събори –
навсякъде преводът, осъществяван от координаторите, бе достатъчно ясен и
разбираем за всички присъстващи. Без изключение.
Петра Ганчева
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Съюзен живот
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60 години районна организация
на глухите в Шумен

От стр. 1
Тържеството започна с танц на
състава „Шуменски перли” , който от приглушената светлина в
началото, блесна и озари залата в
най-ярките багри.
Председателят на Съюзът на
глухите в България Николай Нинов приветства с най-сърдечни
думи всички присъстващи тук за
юбилея. Той връчи на РО-Шумен
специално изработен плакет за
60-годишнината, както и поздравителен адрес от името на Управителния съвет на СГБ, в който се
казва:
„ Уважаеми членове на районна организация Шумен,
уважаеми г-н Денчо Неделчев,

председател на РО,
драги приятели,
Позволете ми днес от името на
Управителния съвет на Съюза на
глухите в България и лично от мое
име да поднеса най-прекрасните
поздрави за вашия юбилей:
60 ГОДИНИ РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ШУМЕН!
Вашият празник е повод за гордост в Съюза на глухите в България. Защото вие сте сред първите,
които дават новия облик на съюзния ни организационен живот.
През 1957 година в Шумен е основана районната организация на
глухите. По инициатива на група
будни глухи ентусиасти сред които
Владимир Стойков, Денчо Иванов,
Крум Борисов и др. се провежда

учредителната конференция. Продължителен и нелек път следва
нататък, за да се привлекат и глухите хора от по-големите градове н
региона. Сега в РО-Шумен са обединени четири териториални организации – в Шумен, в Нови Пазар,
в Попово и в Търговище.
Авторитетът на вашата организация е несъмнен и забележителен. Днес РО-Шумен и нейните
членове имат изключителни изяви
в областта на художествената самодейност, на спорта и туризма.
И във всяка от тези области те се
представят великолепно.
Нека е прекрасен юбилеят ви,
уважаеми членове на РО-Шумен,
драги ръководители и наши съмишленици!

Нека продължава традицията,
която отличава вашата организация като пионер в съюзната ни
дейност!
Бъдете живи и здрави, и все
така дръзновени!”
Последваха и още поздравления.
Диян Демиров поздрави участниците както като заместник
председател на СГБ, но най вече
като председател на районната
организация на глухите във Варна.
Поздрави ги като „колеги” и им
каза най-добрата дума – „Приятели!”
„От името на ръководството на
варненската районна организация,
от името на всички наши верни
членове и лично от мое име искам
да поздравя всички вас с този прекрасен празник. Също така искам
да поднеса един дар от нас. С пожелание за ръководството на съюзната районна организация – да
работи все така за нашето благо.
Приятели, пред всички нас в
това наше време изникват все повече трудности и повече пречки.
Не е лесно. Но аз пожелавам - въпреки това след десет години да се
видим пак!”
Георги Георгиев, заместник
председател на Централната кон-

тролна комисия към СГБ, поздрави
участниците така:
„От името на нашия председател, който е възпрепятстван и няма
възможност да дойде, предавам
поздравителен адрес до районната организация в град Шумен:
„Честит празник! Бъдете все така
бодри! Не се предавайте! Бъдете
сплотени! И с пожелание за много здраве, успехи и благоденствие.
Честит юбилей!”
А след грандиозния юбилеен
концерт, за който се бяха подготвили за участие повече от 60 глухи
изпълнители, председателят на
РО-Шумен Денчо Неделчев връчи награди на най-заслужилите
членове на организацията - „Диплом” и възпоменателна фланелка
с надпис „РО-Шумен”. Специален
поздрав имаше към Адела Радева,
без която художествената дейност
в Шумен днес би била немислима.
После – с най-хубавия български дар – дъхава погача, бяха дарени официалните гости.
А още по-после, там, в голямата
ресторантна зала, където бе завършекът на тържеството, една красива торта – голяма колкото цяла
маса, обедини всички ни с невероятния пламък на фойерверките.
„Честит рожден ден!” – пееха
всички. А Диян Демиров и неговата съпруга бяха най-щастливите тогава – тези, които със своите ръце
бяха изработили тортата.
Прекрасно бе!
И заслужено бе членовете на
шуменската районна организация
да изживеят това великолепно
тържество. Колко още ги очаква –
ще видим в бъдещето.
Йорданка Димитрова
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МЛАДИТЕ В СГБ - СЪС ЗАБЕЛЕЖИ

От стр. 1

На тазгодишната Генерална асамблея на
Европейския съюз на глухите младежи , която
се състоя в Дъблин, Ирландия от 1 до 4 юни:

Двама делегати бяха представители на България – Иван Иванов и Росица Караджова.
Те участваха преди това и в Общото събрание на ЕСГМ, което се проведе преди това
в Дома на глухите в Дъблин.
На Генералната асамблея делегатите бяха от 20 държави, като общият им брой
бе 34 души. Избирателната комисия се присъедини към тях. Това не е всичко. Тук
бяха и хора, които помагаха за добрата организация на събитието. Това бяха двама
секретари, които имаха задачата да изготвят протоколите от Общото събрание и
от работата на Генералната асамблея. Това са София Калинова от България и Трийн
Йовевер от Естония. Също така имаше и трима преброители, които трябваше да
следят за точните гласове на делегатите.
В дневния ред на работата на Генералната асамблея имаше точки, които бяха
лесни за разглеждане и се приемаха бързо. Но имаше и други тежки точки, които
се обсъждаха дълго и с много дискусии. Като бюджетът за 2018 година, или 20-те
предложения към ЕСГМ, направени от делегатите. Някои предложения бяха одобрени, други не бяха приети. Също така имаше много дискусии за избора на борда
и за председателските избори.
След това бяха обсъдени дейностите, които предстоят на ЕСГМ в бъдеще. Имаше
две държави, които бяха заявили да бъдат кандидати за домакинство на Генералната асамблея през 2019 година – Белгия и Норвегия. Норвегия отхвърли офертата
си. Остана Белгия. Представителят на Белгия направи своето експозе в рамките на
3 минути. И след като делегатите зададоха много въпроси, на които получиха удовлетворителни отговори, бе гласувано следващата Генерална асамблея да бъде в
гр. Гент, Белгия.
Следващото предложение, в рамките на важната тема – „Европа и младежта”, бе
за домакинството на европейска столица на глухите младежи през 2019 година. Но
никоя страна не представи оферта. Тя ще остане отворена.
Третото предложение бе за домакинството на детски лагер на ЕСГМ през 2019
година. Тук също никоя страна не подаде оферта. Така, че и тази тема остана отворена.
Последната точка от дневния ред бе за изборите, колко интересно! Имаше представени кандидатури за председател и за съвет на ЕУДИ. За председател имаше
само един кандидат. Той бе Жари Пергма от Естония. След неговото изказване делегатите и избирателната комисия му зададоха въпроси. След това гласуваха. Какъв е резултатът? Да видим. Да: 12, Не: 27. Откажи се: 1. Това означава, че Жари не
бе избран, така че сега няма председател. Членовете на избирателна комисия ще
поемат работата да търсят нов кандидат, а делегатите ще гласуват по електронен
път след новите предложения
След това имаше избори за нови членове на ръководството. Постъпили бяха четири кандидатури – на Мерлин Пуш от Естония, Силя Руонала от Финландия, Кенет
Андерсън от Дания и Лудвиг Херб от Германия. Първите трима от тях присъстваха,
но четвъртият не бе тук. След въпросите към тях и след гласуването се оказа, че
двама души имат най-голям брой гласове - това бяха Силя Роунала и Лудвиг Херб.
Това са новите членове на борда.
Последваха и избори за нови членове на избирателната комисия. Старите членове бяха Ашли, Денис и Ариана. Денис иска да продължи още една година. Другите двама кандидати бяха Кристина и Карар. И тримата бяха избрани да работят в
избирателната комисия.
Преди да завърши Общото събрание, дойде време за благодарност. Към четирима души, които напускат ръководната си работа в ЕСГМ. Тимоти Роуис, председател
в продължение на три години, Жари Пергма и Мери Берсон, като членове на ръководството в продължение на две години и към Кристина Вайпер, като генерален
секретар за една година. Голяма благодарност бе отправена към тях от организационния комитет на форума в Ирландия.
Така Общото събрание завърши. Следващата Генерална асамблея ще бъде в Румъния през 2018 година.

На лидерската среща на Европейски съюз
на глухите младежи, която се проведе в
Братислава, Словакия от 14 до 18 юни 2017 г.

участваха Иван Иванов и Росица Караджова от България, заедно с още 26 представени лидери от ЕСГМ. Делегацията ни бе настанена в училището за глухи деца в Братислава. А по време на срещата, домакините ни предоставиха и прекрасна възможност да се
запознаем с културното богатство на този град.
По един или двама лидери от всяка страна се обучаваха тук за ръководство и работата с участващите в бъдещите младежки и детски лагери на ЕСГМ.
Целта на срещата бе да обучи лидерите за предстоящите лагери, но и да подготви
Наръчник на лидерите. По време на семинарите и практическите занимания те се научиха да изследват различни ситуации, да развиват умения и да се подготвят за детския
лагер, който предстоеше това лято.
Всички очакваха с нетърпение да споделят своя опит, да научат опита на другите и да
се запознаят с наръчника. Наръчникът ще ръководи всеки лидер в решаването на различни ситуации, в търсене на съвети за решаване на различни проблеми, които биха
могли да се случат в детския лагер на ЕСГМ. Наръчникът ще помогне на лидерите да
бъдат по-подготвени за предстоящия детски лагер, ще ги ръководи преди и по време на
лагера. Наръчникът включва правила, програма, информация за работа при специални
нужди на децата.
„50- те правила за това че сте лидери” бяха преподавани в два дни на лидерската среща. Бяха представени и редица демонстрации от наръчника на лидерите (Handbook).
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ТЕЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ
Детски лагер на ЕСГМ в Прашник, Словакия,
от 8 до 15 юли т. г.

В с. Прашник, Словакия, се състоя едно от най-красивите събития в нашата европейска
общност на глухите - детски лагер, чийто домакин бе Словашката младежка организация на глухите (SAKMN).

Един лидер - Росица Караджова и две прекрасни български деца - Анжелина Атанасова от Варна и Емануела Йорданова от София, бяха сред 59-те глухи деца от 22 страни. Те се представиха блестящо. Участваха във всички игри и състезания, научиха нови
международни жестове, запознаха се с културата и бита на приятелите им от другите
страни.
В рамките на детския лагер имаше и срещи за представяне на всяка отделна страна.
Българската група направи прекрасна вечер. Маса с изящни вкусни храни като лютеница, сирене и суджуци бяхме подредили. Както и много сувенири. На десетата минута
свършиха и храната и сувенирите.
Тук трябва да изтъкнем запомнящата се лекция на един лектор от България - Александър Иванов, който говори за изграждането на глухата идентичност, и на още трима лектори. Първият лектор Яна Хавлова от Чешка република, а вторият лектор Алисия
Сорт от Испания. Те дойдоха в лагера, за да преподават на децата нови и интересни
неща. Благодарение на Яна децата разбраха значението на човешките права, а с Алисия
научиха за равенството между половете. Яна изнесе и втората си лекция, посветена на
глухите бежанци. За да приключат един интересен ден, след това децата отидоха до
огнището с дървета (благун) и изядоха вкусни бонбони маршмелоу. Третият лектор бе
Емануел Жак. Благодарение на него, децата научиха културните различия в общността
на глухите и откриха визуалния език.
Те никога няма да забравят и посещението в словашка ферма, разходката с трактор и
дегустацията на натурално мляко с ягоди и шоколад, както и на различни видове кашкавал.
И още нещо толкова забавно - Дани Мърфи, известен комик и видео редактор,
вдъхнови децата не само да направят сценарий, но и да заснемат и участват в два филма, които бяха сътворени тук. Те ще бъдат публикувани в страницата на ЕСГМ.

Също така по време на детския лагер организаторите от ЕСГМ раздадоха сертификати на децата и лидерите. Росица Караджова, Анжелина Атанасова и Емануела Йорданова дадоха благодарствен подарък за спомен на ЕСГМ.
Анжелина и Емануела участваха в такъв лагер за първи път. Благодарение на Младежката организация към СГБ и на председателката Росица Караджова, която доброволно организира участието им в този детски лагер на ЕСГМ.

Не можем да не благодарим на ръководството на ЕСГМ, на Съюза на глухите в България и на неговия председател г-н Николай Нинов за този шанс. Децата ни научиха много
интересни и уникални неща, които не са виждали и чували досега. Бяхме щастливи, че
се запознаха и с нови деца от различни държави. А също и, че вече овладяха международни жестове и научиха нови думи на английски език. Надяваме се на следващ лагер
отново да бъдем там.
Росица Караджова,
председател на Младежката организация към Съюза на глухите в България
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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД – ЕООД” ЯМБОЛ
ЗАПАЗИХМЕ ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ, НО ТРУДНО
НАМИРАМЕ НОВИ КЛИЕНТИ В ОЧАКВАНЕ НА ЗАКОН ЗА
СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

От стр. 1
- Г-жо Атанасова, Вие сте
управител на дружеството
„Тих труд” от 2016 г. Бихте
ли представили накратко
дейността на предприятието?
- „Тих труд” - Ямбол” ЕООД
е създадено през 1959 г.,
като предприятие за хора с
увреден слух. В дружеството
работя от октомври 1980 г.
Започнах като шивачка една
година, след това на различни длъжности – в отдел
„Пласмент и снабдяване”
като стоковед и фактурист;
от 1992 г. до 2015 г. работих
като „Личен състав”, а от април 2016 г. съм назначена за
управител на дружеството.
В изминалите години в
дружеството имаше три основни цеха: шивашки, мебелен и пластмасов. Предприятието беше във възход,
в цеховете работеха високо
квалифицирани работници.
Всичко което се произвеж-

даше, бе реализирано на пазара. Но след 1989 г. преминахме през много трудности,
наложи се през 2013 г. да
затворим шивашкия цех, а
през 2014 г. затворихме и
мебелния цех. Това доведе
до съкращаване на работниците. Изделията, които произвеждахме, нямаха реализация на пазара.
В момента работи само
„Пластмасов цех”. Произвеждаме пластмасови кутии
с различни грамажи за лекарства за аптечната мрежа,
детайли за „Динамо” – гр.
Сливен” и фирма „Крисани”.
За да имаме по-добри финансови резултати, трябва
да търсим нови клиенти от
аптечната мрежа, за да увеличим обема на произвежданата продукция.
- Какво отчитате като
успех през периода на Вашето управление?
- Като успех отчитам запазването на обема на производството и финансовата

стабилност на дружеството.
Нямаме никакви задължения към държавата и общината. Навреме се изплащат
заплатите. През тази година със съдействието на ЦУ
на СГБ, в лицето на неговия
председател г-н Николай Нинов, успяхме да направим
основен ремонт на покрива на шивашки цех с площ
от 1200 кв. м., което беше
крайно налажително. И през
2017 г. запазихме финансовата стабилност на предприятието, което се оказва все
по-трудно.
- В дружеството в Ямбол
работи само пластмасовия
цех. Какви са възможностите за разкриване на други
производства?
- На този етап не виждам
възможност за разкриване на друго производство,
защото в града има много
малки шивашки и мебелни фирми, които предлагат
по-добри услови на труд и
заплащане. Ние имаме социални функции и по-трудно се
конкурираме в условията на

пазарната икономика. За нас
е по-важно да осигуряваме
работа за хората с увреждания. Но въпреки това трябва
да продължим да работим за
по-добри резултати.
- Предприятията „Тих
труд” са специализирани
предприятия за хора с увреждания и като такива са
част от предприятията на социалната икономика. Според Вас какво още би могла

да направи държавата за
тези предприятия?
- Нашите предприятия са
специализирани предприятия за хора с увреждания. От
доста време се обсъжда приемането на Закон за социалната икономика. Надяваме се
това да ставне факт в близко
бъдеще. Прилагането на регламент 1407/2013 г. създава
ограничения за дружествата
„Тих труд”, които са с един
собственик – Съюз на глухите в България. Конкурентноспособността на нашите
предприятия е намалена в
сравнение с другите производствени предприятия. Но
социалният ефект е неизмеримо голям – осигуряваме
работни места на хора с намалена трудоспособност. За
тях е важно да изкарват прехраната с труд, а да не чакат
само от социалната система
на обществото.

СПОРТЪТ В НАШИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Проведе се традиционна и все по-мащабна футболна среща
За пореден път териториалната организация в Добрич
беше домакин на приятелска
футболна среща. Този път в
нея взеха участие повече футболни отбори - от ТО-Добрич,ТО-Търговище, РО-Шумен и
РО-Варна (възрастни). Щяха
да участват и футболистите от
ТО-Сливен и РО-Варна (младежи), но се оказа,че паралелно се провежда футболен
турнир в Стара Загора, организиран от Спортната федерация на глухите в България.
Срещата беше организирана от Венцислав Георгиев
и Галин Михайлов, които със
собствени средства осигуриха

наградите и почерпка за футболистите. Имахме и спонсор,
който плати наема на игрището. В уреченото време всички
бяхме там – футболистите и
ние, техните фенове. Разбира
се, с нас бяха и приятели от
други градове, с които от дълги години споделяме любовта
си към този най-популярен
сред българите спорт.
Като председател на организацията-домакин, преди
началото на играта отправих
към всички – и футболисти, и
зрители – кратко поздравление с пожелания за здраве и
силен дух, след което, по стар
добруджански обичай, почер-

пихме спортистите за „Добре
дошли!” с вкусна питка, мед
и вино. Последваха ответни
приветствия от капитаните
на отборите, които пожелаха
на всички успешна игра и да
завършат мачовете без контузии.
На обяд играта приключи и се отправихме към клуба на ТО, който едвам успя
да събере всички. Там бяха
връчени и наградите, както

следва: първо място – ТО-Търговище, второ – РО-Шумен,
трето – ТО-Добрич и четвърто
– РО-Варна, след което имаше
и скромна почерпка. Капитаните на отборите, от своя
страна, отправиха топли думи
на благодарност и поздравиха
от сърце всички участници в
срещата. И накрая уточнихме
датата и мястото на следващата среща догодина.
Тъй като повечето от гос-

тите за първи път посещаваха
града, нямаха търпение да излязат и да го разгледат заедно
с нас, домакините. Естествено, показахме им както красивия център, така и парка, и
всичко, с което обичният ни
град е известен. А сладките
раздумки по време на разходката сякаш нямаха край…
Благодарим на всички,
които уважиха поканата ни и
дойдоха, за да бъдем заедно
в този прекрасен октомврийски ден, в който се насладихме за пореден път на любимия спорт и на уменията
на нашите спортисти! Нека и

занапред, с тази станала вече
традиционна среща да сме
един положителен пример на
идващите поколения.
Петя Митева
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XX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПРИЧЕСКАТА
И КРАСОТАТА – SOFIA HAIR & FASHION SHOW

В същата гала вечер, бе представен излезлият току-що
от печат нов брой на култовото списание YOU. Издател
на италианското списание е Марко Петрелли. След многобройните ми участия и фотосесии като модел, това бе
предизвикало интереса на медиите към мен и аз дадох
специално интервю за това списание. Там на няколко
страници разказвам за моя живот и за хората с увреден
слух. Списанието се издава в Италия и излиза в още 25
страни по света.
Искам да благодаря от мое име и от името на Азизе
Реджеп и Стела Петкова на Елена Кристиано – с най-топли чувства и благодарности, че допусна да участваме в
този моден форум и че ни накара да се чувстваме специални и интегрирани в обществото!
Катрин Хаджицинова

Най-чаканият моден форум - Sofia Fashion Week
A/W 2017, се проведе от 26 до 29 септември в столичната зала EFE на хотел „Маринела”.
Веднага след това, на същото място на 30 септември и на 1 октомври, се състоя XX международен фестивал на прическата и красотата Sofia Hair & Fashion
Show.
За първи път двете модни събития се провеждат
в една и съща седмица и за първи път глухи хора превземат котешкия подиум на това мащабно и известно събитие!
На 30 септември бе гала вечерта на форума и награждаването на най-добрите коафьори в България
- Нощ на Оскарите, You are the first! Събитието е организирано от Christian of Roma – Елена Кристиано и
стилист Kapanov – Кръстю Капанов.

хите в България и апелират за равен достъп и интеграция.
Последваха бурни аплодисменти в огромната и красива
зала EFE, пълна с ВИП гости и професионалисти. Настръхнах от факта, че това се случва за първи път в историята
на Съюза на глухите в България и разбих бариерата за
глухите модели.

Благодарение на Елена Кристиано и на нейната съпричастност към Съюза на глухите в България, заедно с нея
имах честта да организирам участието на глухи модели в
шоуто на Северио Палма. Участнички бяхме аз, Катрин
Хаджицинова; Азизе Реджеп и Стела Петкова.
Така бе организирано Sofia Fashion Week A/W 2017, в
което дефилирахме с официално вечерно облекло, а за
финал и ефектен акцент на шоуто позирахме със световноизвестния маестро Северио Палма.
Гордея се с нашите участнички, с тяхното достойно
представяне на подиума заедно с професионалистите от
бранша.
Възхитена съм също от факта, че след дефилето и шоуто на Северио Палма водещите Краси Радков и Зуека обявиха, че на подиума има представители от Съюза на глу-
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Петте най-строго
пазени тайни в света

Оказва се, че много малко хора – едва двама души,
знаят за тези тайни. Ето кои са:
1. Салфетката Хабсбург - гънките на салфетката Хабсбург са национална тайна в Австрия. Само двама анонимни служители на правителството знаят как да сгънат
платнената салфетка в тази форма. Също така няма никакви документи и указания как точно се сгъва салфетката, за да остане в тази форма. Когато анонимните служители, които знаят тайната се пенсионират, те предават
тайната на нови двама служители на правителството,
които да сгъват салфетките за официалните вечери на управляващите.

3. Трикът „Бърглас ефект” - номерът с картите, наречен „бърглас ефект”, с който никой магьосник не може да
се справи в реалния живот, също се знае само от двама
души в света. Това са г-н Бърглас и неговият чирак Марк
Пол. Досега никой друг фокусник не е успявал да направи
успешно този номер.

5. Списъкът на бестселъри* на вестник „Ню Йорк таймс” – никой не знае как точно вестникът изготвя седмичния си списък с бестселъри. Простото обяснение, което
дават от вестника е, че те броят копията на книгите, които
са продадени в различните книжарници. Което се оказа,
че не е вярно – имало е случаи, когато от някои книги не
са продадени много копия, но те са в списъка на вестника. Как „Ню йорк таймс” изготвят списъка с бестселъри, е
добре пазена търговска тайна.
(*бестселър - книга, която в определен период се
продава най-много заради нейната популярност.).
Публикувано от „Вести онлайн”

4. Рецептата на Coca-Cola - много държави и различни
компании досега са се опитвали да получат по официален път или тайно да налучкат съставките на CocaCola, за
да я произвеждат самостоятелно. Но никой досега не е
успял. От компанията винаги са пазели дълбоко точните
съставки и грамажа за изготвянето на популярната напитка. Рецептата се пази в банков сейф в Атланта.

2. Рецептата за подправките на KFC – само двама мениджъри знаят тайната рецепта на подправката, която се
използва за известното пържено пиле, което всички по
света ядат. Рецептата се пази в специално съоръжение,
все едно пазят съкровище. То има стени, дебели 2 фута и
жива въоръжена охрана, както и два уникални пин кода,
с които вратата може да се отвори само ако и двамата
мениджъри едновременно ги въведат. Тайната стига
дори по-далеч – не всички съставки на подправката се
съхраняват на едно място.

Една необикновена изложба в артсалона на радио Благоевград

ПИРАМИДА

Наскоро посетих радиото в Благоевград и първото нещо, което привлече
вниманието ми, бяха стилно подредени картини с прикрепени към тях обагрени в пурпур и злато есенни листа,
до които имаше написани със ситен, но
четлив почерк малки послания. „Дъжд
за обичане”, „Времето вътре в мен”,
„Зад сините очи” бяха само една малка част от „приказките” (изложбата е
озаглавена „Разкажи ми приказка”),
с които художничката Веси Пенкова
представя своя свят. А той е безумно
нежен, чувствителен и деликатен –
като паяжина, докосната от слънчев
лъч… Посланията в проза или стихове,
написани от нея за всяка от картините
й, са пропити с тъга, но и с много красота. И трябва само да откриеш символите и знаците в облаците, в копчетата
и ключовете, в котките и врабчетата,
във вратите и прозорците на картините
й, които разказват истории за живота
пред и зад тях.
Тази изложба е първата самостоятелна на Веси Пенкова. Родена и живее
в Благоевград, семейна, с две деца.
Има издадена книга с поезия, проза
и илюстрация „Щрихи” (2001 г.) Илю-

стрирала е и две книги - „Джоди” на
Тереза Тончева и „Дни за обичане” на
Симеон Аспарухов. Запитана на откриването на изложбата защо чак сега се е
решила на нея, Веси отговорила: както
истинският градинар знае, че и с три
ведра вода да полее дървото – то ще
дари плод когато му дойде времето…
С редовете, които ще прочетете
по-долу, съвсем леко открехвам завесата, за да почувствате магията на думите
й в една от нейните приказки, в които
като сълза проблясва с пълна сила един
искрен и неподправен талант:
„…Беше септември. Първият месец
от моята есен. Макар и носещ в себе
си още лятото, беше смесил мирис на
смокини и окапали листа, на синьо
небе и мъгли. Странно, но светулките
продължаваха да осветяват нощите, а
дните се разтапяха в тишината на минутите… Есента отмина в неслучайни
срещи, скрити погледи и категорично
заявено присъствие в изпитата чаша
кафе. Без право на възражение. Наместо сняг, започнаха да валят щрихи.
Плахи и неуверени в началото, бързо
попиха в мен. Чувстваха се у дома си
и не остана поглед, който да не разбра

какво обещаваше пролетта. А тя донесе
думи със себе си. Безброй думи, които
се блъскаха в малкото пространство на
моя свят. Донесе нетърпелив поздрав и
въпроса „Как си?”. ... Не знаех как съм.
Всяка среща беше умиране, всяка липса - присъствие. Сега се моля за завръщане, за дъжд, изпълнил спомени за
сбъдване, за вятър в локвите, обезумял
облак, чувства разпилял…”
Изложбата представя:
Петра Ганчева

СУДОКУ

Всяка следваща дума се получава от предната, като добавите една
буква, а останалите се разместват.
1. Първата буква от азбуката. 2. Древноегипетски бог на слънцето. 3.
Американски космонавт, род.1932 г. 4. Френски художник (1824-1888).
5. Основна парична единица в някои страни. 6. Дървена ролка, на която
се навиват конци. 7. Град в Южна Турция. 8. Стадион в Рио де Жанейро,
Бразилия, най-големият в света. 9 Двете имена на наша писателка, общественичка и преводачка – „Разкази”. 10. Вид кораб, който се състои
от две корита, свързани с обща платформа (мн.ч.).
Съставила: Василка Кирова

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. 17

