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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ
НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

От 21 до 23 октомври 2016 година в Старозагорски минерални бани се проведе годишният семинар
с участието на председателите и координаторите на
РО на СГБ.
28 участници от цялата страна взеха участие в този
форум.
Обсъжданите проблеми бяха сред най-важните за
развитието на Съюза на глухите в България през тази и
следващата година.
Председателят на Съюза на глухите в България откри дебатите с тема за социалната политика на СГБ - за
пенсионната реформа, която през тази година предизвика недоволства и съмнения сред нашите членове.
Той изрази категоричното си мнение, че досега, благодарение на усилията на СГБ, няма негативно държавно

становище за нас по този проблем. И увери присъстващите, че Съюзът на глухите в България, като член и на
Националния съвет на хората с увреждания, няма да се
съгласи и да позволи подобни реформи, а ще отстоява
своите позиции. Няма да позволим да се случи това –
отбеляза г-н Нинов.
Във връзка с пенсионните реформи един изключително болезнен проблем постави Дора Христозова
от Хасково – за промяната на пожизнените ТЕЛК-ове и
свързаното с това фактическо намаляване на размера
на инвалидните пенсии. По този въпрос се изказаха и
Мария Каварджикова от Стара Загора, Радка Йорданова от Ямбол, Диян Демиров от Варна и Матилда Чорней
от Бургас . Председателят на СГБ призова всички съюзни
членове, които имат подобен проблем, да се обръщат

СЪСТОЯ СЕ

СЕМИНАР С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЖЕНСЪВЕТИТЕ
ОТ РАЙОННИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ

конкретно към ръководителите на своите организации,
за да получат възможност за точен и важен за конкретната за личност отговор. Статия по въпроса ще бъде
подготвена и във вестник „Тишина”.
Последваха обсъждания по организационни въпроси, свързани с националните събори - (малки и
големи събори), фестивали на художествената самодейност и други изяви, както и относно техните регламенти. Беше много показателно, че по време на дебата председателите и координаторите на районните
организации се включваха активно в разискванията
по отделните теми, а дискусиите прераснаха дори в
спор, изпълнен със загриженост, жив интерес и положителна критика.
Четете на стр. 3 и 4

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ
СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО ВАУЧЕРНАТА СИСТЕМА
(безплатно след регистрация в бюрата по труда)
по професии:
„ПРЕВОДАЧ ЖЕСТОМИМИЧЕН ЕЗИК” КОД 762050
И
„ОФИС – МЕНИДЖЪР” КОД 346010
За кандидатстване ЗА ВАУЧЕРИ в БЮРАТА ПО ТРУДА е необходимо:
1.
2.
3.
4.

Годишният семинар се проведе от 28 до 30 октомври в
почивната база на СГБ в Старозагорските бани.
За първи път програмата
бе съставена така, че именно участниците в него да се
включат със свои идеи, мнения и предложения, относно
дейността в клубовете.
Най-важно бе личното участие на всеки един и отношението, което изрази, за дейността на РО и ТО в СГБ
Преди началото на деловата
работа на семинара, в качест-

вото си на организатор на този
форум, обясних защо и как сме
се събрали и какво следва да
правим през тези два дни. Започнах с това, че тази година
семинарът няма да е като предишните, с отделни лектори,
които представяха разни теми
с информативна цел - днес
времето е такова, че се налага
коренна промяна и в отношението ни към самите членове,
и в личното ни участие в дейността на РО и ТО. Припомних,
че преди няколко месеца от
председателя на СГБ Николай

Нинов бе изпратено до всички
районни организации едно писмо-указание (да не забравяме,
че към районните организации
са включени и териториалните!),
в което се изискваше всяка РО и
ТО да създадат своя страница в
мрежата за споделяне Фейсбук.
За съжаление, до момента
безспорен факт е наличието
едва на три такива страници –
на РО-София, РО-Пловдив и на
РО-Стара Загора.
Четете на стр. 5 и 6

Фестивал на изкуствата за хора
с увреждания в Сен Тропе, Франция
Четете за нашите участници от РО-Хасково на стр. 7

Да попълните заявление и декларация.
Копие от дипломата за завършено образование (средно и висше).
Копие от личната карта.
Документите се подават в дирекцията „Бюро по труда” по
местоживеене.

ЦПО към Съюз на глухите в България осигурява най-доброто като
условия и обучители с отлична подготовка:
 съвременна материална база
 преподаватели с дългогодишен педагогически опит, които ще Ви
подготвят за съвременните изисквания на пазара на труда
 гъвкаво време за обучение, съобразено с работното Ви време.
Информация за цялата процедура за кандидатстване и
провеждане на обучението, както и за разяснения по попълване
на Заявлението можете да получите
в СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ от
Силвана Павлова, 4 ет., тел. 0886921222,
e-mail: spo@sgbbg.com

Абонирайте се за
вашия вестник

ТИШИНА

Абонаментната кампания ще продължи
до 15.12.2016 година.
Абонирането става във всички пощенски станции
на страната.
Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753
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Поредната статистика от страницата на СГБ във фейсбук Нови производства

Този път данните са от периода 10 октомври - 5 ноември.
Както се вижда от приложените
снимки, броят на феновете на
страницата вече е достигнал и
надхвърлил 1500 души, а в последната седмица, до 5 ноември
включително, страницата е посетена от 1974 души, като 535 са
прегледали последните две публикации (снимка1).
Най-много преглеждания, реакции и коментари имат двете
публикации за проведените семинари в СЗМБ – съответно 956 и
855 души (снимка 2). Публикацията за посещението на кандидат
президента Радев в софийското
предприятие „Тих труд” също е

предизвикала интереса на много хора и е прегледана от 959
души. Съобщението за излезлия
от печат бр. 17-18 на вестник „Тишина” е предизвикало вниманието на 407 души (ако помните, в миналите броеве обърнах
внимание върху очевидния спад
на броя на хората, проявяващи
интерес към вестника, който отново се е повишил).
Сред петте най-често преглеждани публикации са тези за
новоизлезлият брой на вестника, новите производства в „Тих
труд”-Бургас и споделената публикация за Деня на художника.
Петра Ганчева

Снимка 1

Снимка 2

в „Тих труд” в Бургас
Радостина Дукова, управител на бургаското предприятие, ни изпрати новина,
която беше пусната в страницата на СГБ във фейсбук.
Публикуваме я и във вестник
„Тишина”, за да достигне до
повече хора:

Снимка 3

От 17 ноември, през
Facebook-профила на фирмата започваме продажбата на
нови артикули - собствено
производство:

ЮБИЛЕЙ

Специалното училище за ученици с увреден слух
„Свети Иван Рилски” - гр. Търговище, отбеляза 105-годишнината си

На 19 октомври православната църква почита Свети Иван Рилски, един от най-големите духовни водачи и покровители на българския народ. Светецът се приема като типично български учител
и целител на глухите хора в България. Именно затова специалното
училище за ученици с увреден слух в Търговище носи достойно неговото име. Тук се обучават деца от цяла Североизточна България,
които разчитат на професионализма на екипа в училището.
В своята 105-годишна история СУУУС „Свети Иван Рилски” е образовало и възпитало поколения хора с увреден слух. Училището
е удостоено със „Златна значка на СГБ”, носител е на „Медал за особени заслуги на СГБ” за значителен принос към делото на глухите в
България.
От 1992 г. до днес директор на специалното училище е Росен Милачков, носител на почетното отличие „Неофит Рилски” за високо
професионална дейност в системата на МОН.
По повод 105-годишнината училището представи специална
празнична програма. Гости на тържеството бяха представители на
регионалната библиотека „Петър Стъпов“, приятели на училището и
много родители. В концертната програма децата-домакини изпълниха песни с жест и мимика под ръководството на Тодорка Димова
и Антония Колева, а гостите от балет „Вега” с ръководител Марианна
Савова ги поздравиха с танци.
Празничният ден завърши с волейболен турнир между учениците – юноши и девойки и учителите. За едните предстои държавно
първенство за юноши и девойки с увреден слух в София, а за другите – коледен турнир, организиран от РУО в Търговище.
В навечерието на годишнината учениците и целият колектив на
училището си направиха подарък: реализация на проект по Нацио-

МЕКО СТОЛЧЕ
Какво ли би било, ако не се
налага да разнасяме столчето
за хранене на детето, когато
ходим на почивка или на гости? Вече има решение на този
проблем! Няма да ви струва
никак скъпо, а детето ви ще
е във възторг. Представлява
нещо като кенгуру за стол.
Пригодимо към всякакви размери и форми на столове с
облегалки. Подходящо за възраст от 6 месеца до 3 години.
Цена: 24,99 лв.

нална програма „За чиста околна среда – 2016”, на тема „Обичам природата и аз участвам”, като е създаден екокът, в който е съхранена и
продължена традицията на основателите на училището за обогатяване с разнообразни растителни видове на училищния парк. В него
ще се провеждат и часове в реална природна среда. Създаденият
интериор предоставя условия за отмора на зрението и подобряване на компенсаторните му възможности.
Честити да са 105 години достоен живот и дело!
Дияна Минева, главен учител

Група „ Жестим” - 20 години на сцената
С бляскав концерт-спектакъл под надслов
„Продължаваме заедно” група за синхронно
пеене и танци „Жестим” отпразнува 20-годишния си юбилей в Музикалния театър
„Стефан Македонски”. В концерта участваха
хорът „Космически гласове” с диригент Ваня
Монева; Йорданка Христова; Етиен Леви;
Петя Буюклиева; Маргарита Хранова; Христо Кидиков; Васил Чергов; Михаела Филева;
Галя Георгиева; група „Спринт”; артистите
от НМТ „Стефан Македонски” Екатерина Тупарова и Александър Мутафчийски и балет
„Веда джуниър”.
Водещ на спектакъла беше актрисата
Нели Тополова с жестов преводач Силвана
Павлова, а постановчик, както обикновено,
беше Мария Атанасова, която е основател и
ръководител на „Жестим”.
Концертът събра и много приятели в публиката, артисти, неправителствени организации, представители на институции и на
бизнеса. Лично председателят на Съюза на
глухите в България Николай Нинов прочете

поздравителен адрес на сцената.
Събитието показа по трогателен начин
подкрепата за творчеството и постиженията
на хората с увреден слух. То се превърна в

заявка за приемственост и нови надежди с
идеята за откриване на школа за подготовка
на млади таланти.
Силвана Павлова

МЕКА КУХНЯ
Децата обичат да създават
своя малък свят по подобие
на този на големите. В кухнята на мама винаги е ужасно
интересно, но там все има по
някой голям, който им пречи
да я превърнат в своя територия. Затова и почти всеки
мъник би бил страшно горд,
ако има своя малка кухня,
която обаче задължително да
съдържа всички важни неща,
каквито и мама има в нейната
кухня.
Кухнята, която създадохме
за вас, е текстилна и пасва на
всякакъв размер стол с облегалка. Може да се играе с нея
навсякъде - у дома, у баба, в
кафето, на гости. Подходяща е
за деца над 1 година. Приборите са илюстративни! Цена:
32,99лв.
Работим с всички куриерски фирми. Доставката е за
сметка на клиента!
Подготвили сме изненада
- подарък за първите 50 клиента!
Радостина Дукова,
управител на
„Тих труд”-Бургас
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ
НА РАЙОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СГБ
От стр. 1

Естествено, по време на семинара много бяха въпросите
за жестовия език и за свързаните с него добавки за чл. 51.
Никой от участниците не остана безучастен. Защото – това е
животът ни.
Председателят на СГБ подробно обясни за усилията на
Управителния съвет в тази
насока. И спомена, че през
следващата седмица ще има
среща с Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората
с увреждания за допълнителен
анекс по финансирането на
тези услуги.
Но проблемът тук – както е
известно на всички, е липсата
на Закон за жестовия език в
България.
„И ето“ - каза г-н Нинов,
„само преди седмици, при посещението ни в Брюксел на
конференцията в европейския
парламент, посветена на ролята на жестовите езици и равните ни права в Европейския
съюз, ние почти неочаквано
срещнахме добра подкрепа
от Георги Пирински, член на
прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент, член
на Комисията по заетост и социални въпроси и политик от
Българската социалистическа
партия, който взе отношение
за ролята на жестовите езици.
След срещата ни с него в
Брюксел, парламентарните сътрудници от офиса му, и най-вече Иван Кръстев, проведоха
среща в София, за подготовка
на проект за Закон за българския жестомимичен език. Една
прекрасна инициатива!
Сред мотивите, представени
в проекта на закона, са и важните констатации, че:
- липсата на държавна политика за признаване, регламентиране и развитие на българския жестомимичен език
се явява пречка за интеграцията на хората с увреден слух
в обществото, достъпът им до
качествено образование, публични услуги и заетост;
- с приемането на законопроекта Република България
ще изпълни свои основни
международни ангажименти,
произтичащи от ратифицирането на Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания, както и ще се регулират
обществени отношения, които до момента не са уредени
пълноценно на законодателно
ниво;
- ще се регламентира ролята и мястото на преводачите от
и на жестомимичен език.
Предложеният проект на
закона за жестовия език тепърва предстои да се гледа и
обсъжда от много и различни
комисии в парламента, тъй
като текстовете се отнасят и
към други закони. Например,
със закона за МВР – за връзките със съдебната система и
полицията, със Закона за висшето образование – който
касае студентите с увреден
слух и много други. След пъл-

ното и окончателно одобрение от комисиите в Народното събрание, проектът на
закона ще се внесе на първо
четене в пленарна зала, а после и на второ.

Проектът на Закон за жестовия език сега отваря вратата
ни за действие.
Всичко това ще отнеме обаче време – така, както трябваха години за приемането на

поправката в закона за телефон 112.”
И когато в залата на съвещанието бе направено това сравнение - с приетия на 20 юли тази
година Закон за националната

система за спешни повиквания
с единен европейски номер 112,
участниците зададоха въпроса
какво точно става в момента с
този утвърден вече закон.
На стр. 4
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И КООРДИНАТОРИТЕ
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Г-н Нинов подробно обясни,
че „в момента предстои създаването на приложение към
смартфони, с което глухите да
известяват на спешния тел.
112, без да се налага да пишат,
с картинки, за всеки един конкретен случай, заради който са
се свързали със системата – пожар, бедствие, кражба, болест и
др. И когато чрез приложението
изпадналият в нужда глух човек
пусне съобщението до тел.112,
чрез създаден за целта регистър, който дава информация на
кой адрес могат да бъдат локализирани хората с увреден слух,
се отива на посоченото място.
Ако го няма на адреса, той може
да използва чат функцията и
чрез нея да посочи точното си
местоположение. Законът предвижда срок от една година за
осъществяване на техническите
възможности от мобилните оператори, както и за възможностите за контрол по изпълнението.”
(Уважаеми читатели, в
миналия брой на в. „Тишина”
ви представихме подробна
информация за старта на
изпълнението на закона, предоставена от Атанас Мерджанов, един от вносителите на закона. Очаквайте в
следващи броеве повече подробности за етапите на неговото прилагане.)
Размяната на мнения и предложения бе прекъсната от внезапно дошлите представители
на сайта „Взаимно.ком” - Иван
Бургов и Джорджия Уолън, които пожелаха да направят видеозапис до края на семинара,
който да излъчат в техния сайт.
Председателят Николай Нинов
им обясни, че той не може еднолично да им разреши да снимат и че за това е необходимо
съгласието на всички участници в семинара. А те изразиха
категоричния си отказ, тъй като
мероприятието е вътрешна работа на СГБ и не би следвало
да снимат точно те, при положение, че съюзът за подобни
национални прояви разчита
както на своя оператор Александър Добрев от видеоцентъра, така и на сътрудничеството
на екипа от специализираното
предаване за хора с увреден
слух по БНТ. В крайна сметка
Бургов и Уолън напуснаха залата. А участниците продължиха
своята работа, като се премина
на следващата тема.
По нея говори Мая Георгиева, главен счетоводител на СГБ
и член на Управителния съвет.
В изказването си тя разясни някои специфични детайли относно финансирането, държавната
субсидия и финансовата дисциплина.
Следобед семинарът приключи с темата за медийната съюзна
политика и по-конкретно – относно резултата от проведената
анкета в РО и ТО за това вестник
или списание да бъде печатното
съюзно издание „Тишина”. Председателят Нинов обясни, че до
момента някои районни организации все още не са изпратили
обобщените данни от анкетата,

но в по-голямата си част от анкетираните подкрепят оставането
на „Тишина” като вестник.
Накрая г-н Нинов отправи
сърдечна благодарност към организаторите от РО-Стара Загора
и към всички за ползотворното
и активно участие и им пожела
здраве, успехи и благополучие.
И не на последно място - малко преди вечерята на втория
ден от семинара, координаторът

Живка Димова, добре позната на
много от хората с увреден слух
не само в Ямбол, беше сърдечно
поздравена за своя 60-годишен
юбилей от председателя Николай Нинов и от всички колеги и
колежки.
И както в живота се редуват
радост и тъга, така стана и в
тази последна вечер - Красимир Альов, председателят на
РО в Пловдив, отправи зов за

помощ за лечението на почетния съюзен член, дългогодишен
координатор и художествен
ръководител на пловдивската
организация - Спаска Джангозова, която води тежка битка с
коварно заболяване. Естествено, всички откликнаха и дадоха
своя принос според възможностите си.
В слънчевото неделно утро
на стълбището пред входа на

хотела започнаха прегръдките и
сбогуванията. С пожеланията за
нови срещи и успехи.
„На добър път!” си казваха
едни на други. Всъщност тези
семинари с ръководствата на
съюзните поделения през годините станаха един наистина
добре проправен и добре работещ за бъдещето на съюза път. И
нека продължава да е добър!
Екип на в. „Тишина”
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В страницата на Стара Загора често
председателят Красимир Михалев лично
се включва с кратки, точни и ясни разяснения и инструкции под формата на видеозапис (клип) при важна национална
проява на ръководството на СГБ или пък
при предстоящо провеждане на по-голямо мероприятие на ръководството на РО
там. И това, което прави, е изключително
навременно и от полза за членовете на
РО, защото тези, които са гледали клипа
му, веднага съобщават на другите и така
всички членове на РО в рамките на единдва часа са наясно за какво става въпрос.
Освен това, поне 2-3 пъти седмично в
страницата се пускат различни предложения и идеи за събирания, чествания,
празнувания и пр. – и си уточняват мястото и часа. След което информацията се
предава на всички, които нямат профил
във фейсбук или просто нямат интернет
връзка, лаптоп или компютър. И това се
постига за има-няма час време! Ето защо
тяхната страница е нагледен пример
как да се използва пълноценно фейсбук
мрежата, за да могат членовете да бъдат информирани своевременно.
Разказах на участниците и за статията
„Защо Facebook е толкова важен за глухата общност?”, написана от глухия журналист Чарли Суинбърн за Би Би Си Нюз,
която предизвика широк отзвук и дълго
време беше водеща тема на деня. Дори
сега, цели десет месеца след публикуването й, тя продължава да е най-обсъжданата тема сред глухите хора и чуващите
им съмишленици. Колкото е да е странно, независимо от огромното разстояние, което разделя Великобритания и
България, написаното от Чарли отразява едно към едно това, което се случва и у нас, а именно - че с нарастването
на популярността на фейсбук много от
клубовете на районните организации
по места започнаха да се посещават все
по-рядко не само от младите членове,
но дори и от хората на средна възраст.
А по-възрастните, особено живеещите
в малките села и отдалечените от големия град места, предпочитат да икономисат от левчетата за път до клуба
– билетите вече никак не са евтини…
Това, естествено, доведе до рязък спад
на дейността в клубовете – как да проведеш някакво мероприятие, след като
няма хора, които да участват в него?!? И
обясних, че както при глухите англичани,
така и у нас сайтовете за социални медии
завладяха интернет пространството и
малко по малко замениха срещите им в
клубовете. И как няма да ги заменят – стоиш си вкъщи, особено зимата, на топличко, пускаш си компа и… ето: с Facebook
имаш достъп до всичко достъпно за твоя
увреден слух: видео и чат разговори, при
това безплатни, стига да имаш нет, непрекъснат новинарски поток не само от
страната, но и от целя свят; най-различни
страници и групи, към които лесно можеш да се присъединиш… И веднага си
„в час” с всичко, което се предлага от ръководството на твоя клуб в града, в който живееш! Така с помощта на фейсбук
много от глухите хора за първи път получиха възможност да общуват по-лесно
със своите близки, приятели, колеги или
стари училищни другари по възможно
най-достъпния за тях начин – чрез камерата и видеоклиповете. Продължих темата с друг пример – за това как съвременното поколение гледа на другите, които
не са в крак с интернет технологиите и
разказах една случка, споделена от моя
колежка, вече баба, която един ден описала подробно на внука си какви игри са
играели някога тя и нейните връстници
като деца и решила да му покаже как се
играе на „сляпа баба”. Първоначално детето се заинтересувало, но само след десетина минути играта му омръзнала и казало на баба си, че игрите на компютъра
са му по-интересни и отива да си играе на
тях… Случката е повече от показателна
за това силно влияние на технологиите
върху съвременното поколение, с което
и ние – глухите хора от по-старото по-

коление и от третата възраст, трябва
да се съобразяваме и по възможност, „да
влезем в час” с тях, да потърсим начини
и пътища, чрез които да ги използваме в
наша полза и като наши помощници, за
да съживим и разнообразим дейността
в клубовете, които доскоро всички наричахме „нашият втори дом”.
Когато започнаха индивидуалните изказвания, често се излизаше извън рамките на основната тема – използването
на технологиите и фейсбук в полза на
работата ни – всеки искаше да сподели
с другите не само радостните моменти
и мигове на успехи (имаше и такива!), но
и да сподели натрупаното в душата през
изминалата година…
Еми и Лидия от София, които бяха
първи, откровено споделиха, че отскоро
са в женсъвета и нямат кой знае какво да
разкажат.

Затова пък Диди от Пловдив с увлекателния си разказ и споделени примери от
видяното със собствените й очи, грабна
вниманието на всички.

техния рехабилитационен център, създаден съвместно с общината по проект
и за дейностите в него. Центърът от години работи успешно и услугите в него
са много търсени и желани от членовете. Но освен за успехите, Катя сподели и
трудностите, които срещат, като например липсата на млади хора, желаещи да
се включат в танцовия състав или нежеланието на част от членовете да участват
в проявите: „Готови са за банкети, но за
работа ги няма никакви, а за да получиш,
все пак трябва да дадеш, нали?”
Стоянка и Дина от Ямбол пък не мо-

никират пълноценно с чуващите си колеги, но и не могат дори да обяснят какво
точно могат да работят и как. Е, кой ще ги
назначи в частната си фирма с 1000 лева
заплата, каквато те изрично искат, като
нямат дори нужната квалификация?!? А
повечето, като наближи денят за пенсия,
взимат парите на родителите си (най-често те им ги дават доброволно!) и хукват да
ги харчат за пиене, ядене, цигари и други
такива…” Рени, също от Плевен, допъл-

жеха да се нахвалят от ръководството на
РО: „Радка и Живка са много всеотдайни,
отзивчиви, не връщат никого, без да са му
оказали нужната помощ, подкрепа или
услуга!”
Божана и Валя от Русе също под-

чертаха колко неуморно и всеотдайно
се раздава в работата си тяхната координаторка Стефка Тончева. И, освен, че
изказаха съжалението си за това, че все
повече намаляват младите хора, а малкото, които са там, се делят от възрастните,
те споделиха и многото мигове от хубави
и традиционни за организацията прояви.
Подобни на изказванията на участничките от Ямбол и Русе, бяха и тези на Бонка
от Стара Загора и на Севда от Хасково.
Разказаното от нея беше и поучително
– като например за това как си празнуват
глухите рождените дни – рожденикът
казва деня, мястото и часа и всички, които искат да почетат личния му празник,
след като приключат с почерпката, си я
плащат сами. А от името на виновника
за тържеството накрая на всеки сервират парче торта, кафе или безалкохолно.
В клубовете пък жените сами, със свои
средства и труд правят най-различни
неща – малки подаръчни торбички, кошнички с различни лакомства или пък заедно правят обща украса, като всяка дава
различни идеи за нея. В споделеното от
нея бяха засегнати и темата за прошката
– че трябва да простиш, за да изчистиш
мислите и душата си; за проявите на уважение и обич дори и с нещо малко, но от
сърце, защото човек е щастлив от вниманието и жеста, не от големия и скъп подарък. И темата за образоваността, квалификацията и намирането на работа не
беше пропусната в разказа й – в чужбина,
каза тя, повечето са с кохлеарни импланти, добре образовани, което им дава възможност да имат хубави и добре платени
професии. Нейната дружка Фани, психолог по образование, допълни и защо не
трябва да се товарим излишно с негативни емоции и как това се отразява на нашето здраве и психика.
Миро – единственият мъж, участвал
в семинара, от Плевен, провокиран от
разказа на Диди, поиска думата и с много вълнение сподели болката си от това,
което често се среща напоследък сред
глухите – че „поради ниската си образованост те не само, че не могат да кому-

ни изказването му, като добави: „Хубавото
е, че младите започнаха да идват в клуба
след работа, да играят на тенис, да участват в репетициите на танцовия състав.
Лошото е, че имаме разделение при родителите – тези с чуващи деца сякаш се
срамуват и не идват в клуба, ходят навън.
Между впрочем, темата за разделението
между глухи и тежкочуващи после беше
повдигната от Миро. Според него председателят на РО и ТО трябва да е глух, да
знае жестовия език, за да може да общува
с членовете. Но мнозина от участниците
не бяха съгласни с него, защото в различните РО и ТО е различно и често се оказва, че координаторът или секретарят са
хората, които са в непрекъсната връзка с
членовете.
На втория ден семинарът продължи с
подробния разказ на Катя от Варна за

Позитивният им тон вдигна настроението на всички, които накрая не се сдържаха и заръкопляскаха. Впрочем, аплаузи (ръкопляскания) имаше постоянно и
бяха отправени не само към всеки, който
се изказа, но и към екипа от кухнята заедно с техния мастер Ники Черноморски...
Разделението, колкото и да не ни е
приятно, но наистина го има, потвърдиха всички от участниците. Има го не само
сред млади и стари, сред тежкочуващи и
глухи; сред глухи родители с глухи деца
и такива с чуващи
деца; но съществува и разделение или
по-точно – разцепление, нарочно внушавано на членовете от
отделни глухи, които
искат да я няма организацията ни. За една
такава група разказа
и Мина от Бургас. Но
нейният разказ беше
посветен предимно
собственото й желание да се включва в
На стр. 6
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дейността на организацията, въпреки
личните и семейните ангажименти, въпреки грижите по децата – защото обича
глухите хора, харесва й да е с тях и да правят всичко заедно.
Дълго се обсъждаха и други теми – за
съществуващите различия в жестовете в
различните региони; за вестник „Тишина”
и за безполезно дългите текстове в него,
които са неразбираеми за глухите и затова и не ги четат; за болните амбиции на
отделни глухи, заслепени от жаждата си
да са център на внимание, като насаждат
ненавист, омраза и озлобление… Крайно
отрицателни бяха и изказванията относно поведението на отделни личности,
известни на всички в системата – като
Йоло Георгиев, който от години взима
назаем огромни суми от лековерни хора
и не ги връща (по този повод публикуваме в рубриката „Юридическа консултация” специален коментар от юрист);
като Чана от Русе, Лилия от Пазарджик и
други. В тази връзка Златка от Габрово

каза много силни и точни думи, с които всички единодушно се съгласиха: „В
цяла България всичко е объркано - нито
имаме здравна система, а съдебната не
работи; нито властта се грижи за болните, пенсионерите и глухите! Затова трябва да сме единни - за да покажем, че сме
силни! Не напразно стои този надпис
„Съединението прави силата” на сградата
на Народното събрание!Трябва да се борим сами, за да докажем, че можем, че с
нищо не сме по-долу от другите!”
Тя не пропусна да разкаже и за дейността на членовете от РО в Горна
Оряховица, като подчерта че са задружни, взаимно обсъждат къде и какво мероприятие да проведат и кога. Сподели
и за дългогодишните проблеми с клуба в
Габрово, и за това, че при тях няма възрастни и млади – в клуба първо идват
възрастните глухи, които не работят и
докато чакат младите, които са още на
работа, си намират занимания или просто раздумка. Дойдат ли и останалите, ги
питат за най-новите неща. А и самите
членове знаят, че с натрупания си опит и
преживявания по-възрастните с ценните
си съвети винаги са оказвали неоценима
помощ.
Искрени
и точни бяха
и думите на
Гергана
от
Дупница:
„Вчера и днес
гледах, слушах,
разговарях и
разбрах,
че
въпреки тежкия живот, въпреки кризата,
ние сме богати
духом и трябва да покажем
на младите, които знаят само дискотеки,
коли и лайф, че не това е най-важното

за човека. Ето, ние в ТО-Кюстендил, колкото и да сме малко, но винаги заедно
правим всичко. Благодарна съм на кмета, който винаги е бил съпричастен към
нашите молби за съдействие и помощ.
Благодарна съм и на съюза, на председателя Нинов. Макар непрекъснато да ходя,
питам, търся, да не се спирам да намирам
начини и средства за дадено мероприятие да се проведе както трябва, работата,
свързана с организацията не ми тежи –
дори дъщеря ми се гордее с мен, че има
такава майка, която винаги е с мисли за
глухите. Нищо не печелим със злоба, завист и омраза, нищо! Бях болна половин
година, поради което не можех често
да идвам в клуба и веднага се намериха
хора, които да ме оплюят. Като събирахме пари, един ми каза: „Хубаво, аз ще дам
един лев, ама тя ще се лекува ли?” И после
го гледам отсреща в заведението да яде и
пие за над 10 лева…”
Последно бе изказването на Мария от
Шумен, чиято споделена болка от липсата на млади и дейни хора в клуба бе и
наша, обща болка.
Накрая, преди да бъде закрит семинарът, председателят Николай Нинов,
който още в началото подкани хората да
го питат за всичко, отговори подробно на
всеки отправен му въпрос и завърши:

„Нашата дейност се провежда в 12
районни организации и 42 териториални – това са общо 54 клуба в цяла
България. Съюзът на глухите трябва и ще продължи да полага усилия
тези клубове да съществуват, да ги
има, защото там се събират глухите
хора. СГБ извършва много и различни дейности, за да съхрани и запази
съществуващите сгради на клубовете, а именно - осигуряваме средства
за поддръжка; плащаме за тях данък
сгради; където е необходимо, осъществяваме и поддържаме връзка с
ръководствата на общините, които
ни подпомагат; плащаме ток, вода,
отопление и други битови разходи;
освен това на щат в РО има назначени
координатори, които да оказват пълно съдействие, помощ и подкрепа на
глухите, а също и в ТО плащаме хонорари на секретарите там за да могат
и те по места да осигуряват нужната
помощ и съдействие на хората с увреден слух като цяло. Оттам нататък
винаги ще има хора, които са свързани
с дейността в тези клубове, свързани са изцяло с тях; значи ако хората,
които са избрани в ръководствата
- районните съвети и съветите на
териториалните организации – председател, заместник председател,
председателите на отделните клубове ако те съумяват, ако те успяват
да привличат хората, тогава ще има
дейност, тогава в нея ще се включват всички наравно, без значение кой
какъв е по ранг. И за мен не би трябвало да съществува това разделение
на по-възрастни и по-млади хора и т.
н. – от моя гледна точка всеки човек
има своя индивидуалност, всеки един
си търси неговата си група. Някои се
познават от малки, други обичат риболова, трети са студенти, четвърти танцуват и пеят, пети обичат
ръкоделия, готварството, билките
– всичко това, според предпочитанията им, ги събира в групичките, които отговарят на техните вкусове и
предпочитания. Това, че в един клуб
има няколко отделни групи, не означа-

ва, че в него има разделение – защото
всички тези хора идват в клуба, при
своите хора. Проблемът е, когато
има хора, които са отвън от клуба.
Тези хора стоят там, отвън; чакат
там, отвън и дават акъл, коментари
и мнения кое и как трябва да се развива, кое и как трябва да се направи, кое
и как трябва да се помага и разбират
от всичко. Аз тези хора ги съжалявам,
защото тези хора, вместо да стоят
отвън и да разбират от всичко, трябва да дойдат вътре, да се включат в
групите по интереси и да намерят
своето място в тях. А те стоят отвън и само приказват и се опитват
да правят някакво разделение. Така,
че съюзът е един, съюзът е силен, съюзът осигурява всичко необходимо,
съюзът се бори за всичко, каквото
трябва и каквото е по силите му, за да
развиваме различна дейност. И тази
дейност никак не е малка: развиваме
дейност, свързана с риболова; свързана с женсъветите; с младежките организации, с художествената самодейност, със социалното подпомагане, с
отпускането на средства за жестов
превод по чл. 51; дейност, свързана с
националните прояви – с координаторите и председателите, с фестивали,
събори и пролетни балове всяка година; международна дейност с участие
в генерални асамблеи, конференции,
световния конкурс за мис и мистър в
Чехия. Отделно районните организации по места провеждат толкова
много и най-различни мероприятия,
че… Значи, дейността на СГБ е толкова богата и различна, че ако някой не
може да намери своето място в тази
организационна и културно-масова
дейност и стои отвън – съжалявам
този човек. Съжалявам, че не може
да намери своето място. Този човек
трябва да преосмисли себе си и да помисли как може да се включи, с какво
може да допринесе за развитието на

глухата общност, без значение къде е
– дали в ТО, дали в РО, дали в ЦУ. Човек
без любов не може да се включи в дейността на Съюза на глухите!”

Накрая, преди да бъде закрит семинарът, председателят Николай Нинов връчи
грамота на РО-Стара Загора за тяхната
добре поддържана страница във фейсбук. А след това всички се снимаха пред
входа за спомен.
Обща снимка за спомен си направихме
и с екипа на хотела, който откликваше с
готовност на желанията и нуждите ни. Не
пропуснахме да отправим своите искрени думи на благодарност към Николай
Черноморски, мастер в хотела, човекът
с голямото сърце, проявил изключителна съпричастност и доброта към всички ни; към Маги, която с вълшебните си
ръце сътворяваше истински кулинарни
шедьоври, а също и към Ками и Деница,
които ни сервираха. Не по-малка благодарност заслужават и съюзното ръководство, и домакините от РО-Стара Загора, в
лицето на Мария Каварджикова.
Петра Ганчева

14 ноември 2016
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Фестивал на изкуствата за хора
с увреждания в Сен Тропе, Франция
Преди година клубът на РО на глухите в Хасково бе
посетен от група френски ученици (чуващи) и техните
ръководители, дошли на гости на езиковата гимназия
в града. Срещата,която се проведе между тях и нашите
членове,сред които и чаровните ни самодейци, беше
ползотворна и за двете страни.Танците, които показаха
тогава Криси, Роси, Нефи и Ридван, очароваха гостите,
които обещаха да ги поканят във Франция.
И ето, че поканата от тяхна страна не закъсня. Тази година във Франция в Сен Тропе от 19 до 25 септември се
проведе фестивал на изкуствата за хора с увреждания.
Фестивалът протича под формата на работилница, в
която хора с увреждания от различни държави представят своите таланти в сферата на изкуствата. Организатор
на фестивала е Академията на изкуствата за инвалиди
във Франция. Крайната цел е при закриването на събитието, по време на подготвените предварително изложби на произведения, създадени по време на фестивала
- провеждането на благотворителен търг, средствата от
които са насочени за хората с увреждания членуващи в
академията.
Фестивалът протече под надслов „Приятелство и взаимопомощ”. Имаше представители на Полша, Франция,
Босна и Херцеговина. Официални гости на заключителните изложби, за да спомогнат за красотата и тържествеността на събитието, бяха и представители от България - самодейците от РО-Хасково -Криси, Роси, Наско от
Пловдив и тяхната ръководителка Доби.
Организацията на фестивала бе отлична.Организирано беше посещение на най-голямото яхтено пристанище на френската Ривиера; обиколка с ферибот и
посещение на средиземноморския плаж в Сен Тропе;
разходка до Цитаделата; музеят на Марината; рибарското село; доковете за построяване на кораби; военноморското училище.
В музея „Анонси” - на самия площад на града, на офи-

циалното провеждане на търговете за благотворителност, Росица Караджова, Кристина Григорова и Наско
Калинов изнесоха богата артистична програма от различни стилове танци. Под аплодисментите на присъстващите зрители - участниците и официалните лица,
танцьорите от България получиха специални благодарности и нова покана за следващия фестивал през м.май,
провеждащ се в Марсилия, Франция.
Страхотна атмосфера, усмихнати хора и доволни
участници се срещнаха в последната заключителна вечер в лагера за пребиваване, където стана закриването
на работилницата на младите таланти. Имаше отново
програма, изпълнена от българските представители.
Много усмивки, снимки и разменени подаръци съпътстваха последните мигове на фестивала.
Дора Христозова
РО Хасково

„Защо Facebook е станал толкова важен за глухата общност?”
Днес, когато животът ни става все по-динамичен, изпълнен с какви ли не задачи и
пътувания, а времето ни става все по ценно,
за много от нас дигиталната комуникация,
сърфирането в интернет и ползването на
социалната мрежа Facebook (или фейсбук)
са не само необходимост, но и всекидневие.
И може би точно заради това публикуваната в най-известната във Великобритания
онлайн медия – Би Би Си Нюз статия на глухия журналист Чарли Суинбърн, озаглавена „Защо Facebook е толкова важен за глухата общност?” предизвика широк отзвук
и дълго време бе водещата тема на деня.
Статията му, колкото е да е странно – предвид огромното разстояние, което разделя
Англия от България - до голяма степен отразява едно към едно случващото се и у
нас. С нарастването на популярността на
фейсбук много от клубовете на районните
организации по места започнаха да се посещават все по-рядко от младите членове
и от тези на средна възраст, а по-възрастните, особено живеещите в малките села и
отдалечените от големия град места, предпочитат да икономисат от левчетата за път
до клуба – билетите вече никак не са евтини… Затова я предлагам на вниманието на
читателите на вестник „Тишина”.
„Глухите потребители на английския жестов език (BSL) допреди известно време посещаваха клубовете на местните организации
за глухи, където общуваха помежду си. Но
сега, след като настъпи ерата на лесното споделяне и общуване чрез видео в социалните
мрежи, при това безплатно, нещата коренно
са се променили”, започва статията си Чарли.
„Имаше време, когато при възникнала нужда от съвет или помощ глухият човек трябваше да отиде в местния клуб на глухите, за получи това, от което има нужда или просто да
се включи в каквито и да било разговори. За
другите, т. нар. „слухови” хора, това не е толкова трудно, защото те просто могат да вдигнат телефона и да се обадят, където трябва.
Или пък да използват различните програми за
безплатни разговори, като скайп или месинджър. Затова не е чудно, че клубовете на глухите бяха истинският център на общността,
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пълна с приятели, семейства, с възможността
за достъп до разнообразна информация игри
и дори място, където да изпиеш на спокойствие чашка кафе, подадена ти от глухия като
теб барман.
През последните години, обаче, сайтовете за социални медии завладяха постепенно
интернет пространството и малко по малко
замениха клубовете. И как няма – седиш си
вкъщи, особено зимата, на топличко, пускаш
си компа и… ето - с Facebook имаш достъп до
какво ли не: видео и чат разговори (безплатни, стига да имаш нет!), разнообразен новинарски поток, най-различни страници и групи, към които е лесно да се присъединиш, ако
те интересуват.
Миналата година значението на Facebook
бе признато на високо ниво, когато шотландският парламент създаде група на сайта, с
която да получат доказателства в подкрепа
на новаторския британски жестов език за
Шотландия. Законопроектът, който беше приет през септември, има за цел да насърчи използването на езика.
Когато социалните медии стартираха в интернет и станаха популярни, много от глухите
хора се радваха, че за първи път им бе дадена
възможност да общуват по-лесно със своите
приятели, колеги, стари училищни другари или членове на семейството. Но въпреки
това Facebook не е идеалният вариант за тях,
защото постингите и коментарите им трябва да са написани на английски - за разлика
от BSL, където смисълът на това, което искат
да изразят, се съобщава чрез движенията на
ръцете, израженията на лицето и езика на
тялото. Както е известно, BSL има различна
граматика и структура. Поради трудностите,
които са изпитвали при обучението си, много от глухите често не владеят нито писмено,
нито говоримо, английския език. Ще дам пример: в говоримия английски език може да се
каже: „Този човек успя да се изкатери до върха
на най-високата в страната планина.” Но в BSL
планината заема първо място и изречението,
изразено с жестове, придобива следния вид:
„Планината мъж вървя път до висок връх.” И
показват визуално как човек с огромни усилия се катери по стръмната планина, подчертавайки ги с изражението на лицето.

Ето защо, когато мобилните телефони и
таблети с камерите висока резолюция завладяха пазара, потребителите на жестов език
започнаха да създават новини в техните статуси с видео, а не текст, като се снимаха сами,
използвайки жестов език. И тяхната Facebook
страница е типична като за глух човек – има
много и най-различни видеоклипове, в които
той споделя казаното на жестов език от приятелите му или пък самият той споделя нещо
с жестов език, което е много естествено и напълно логично.
Но… тук изниква едно голямо „Но”: потребителите на езика на знаците (както още
се нарича жестовият език, бел. ред.) са възпрепятствани да участват изцяло в масовите
Facebook групи поради факта, че не владеят
писмения английски, който не е техният първи език.
Глухите хора са създали много мощна и
извънредно популярна сред тях група с над
7000 членове във Facebook, където споделят
най-различни съвети и въпросите, които обсъждат, също са много и разнообразни - от
компютърни проблеми до менопаузата при
жените или пък как да се запазят по-дълго
живи цветята във ваза с вода. А членовете
на друга група - „Deafland UK”, всяка седмица
задават забавни предизвикателства, които да
възпроизведат и решат на живо в клубовете
по места, като запишат всичко на видео. Това е
вид частна група, която осигурява традиционното функциониране на местните клубове на
глухите, но в много по-голям мащаб. Мнозина
мислят, че има социална помощ към онлайн
групата и глухият комик Джон Смит споделя
по този повод: „Преди имахме сайтове за социални контакти, но много от глухите хора
останаха изолирани, докато Facebook е място,
където можем свободно да изразим и споделим някои от нашите разочарования, свързани с бариерите, пред които сме изправени в
всекидневието.”
А Дейвид Бъкстон, директор на „Кампании
и комуникации”, казва: „Глухите членове на
Facebook групите в много отношения реално
изпълняват функцията на техните клубове, поради жестовата комуникация, която използват при общуването си. Доверието им в групата идва от възможността да изразят своите
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собствени мисли на собствения си език.” И добавя, че „Изпълнителната агенция по лекарствата публикува в групата на BSL във Facebook
голямо количество видео, защото там знаят,
че глухите хора в по-голямата си част не могат
да разчитат писмени изявления или истории,
които доста често дори не разбират.”
И още нещо - глухите хора често са смятани
за по-директни, поради естеството на техния
визуално базиран език на общуване: „Глухите
хора като цяло са по-откровени от нас, хората
със слух”, твърди Джен Додс, който има група
с политическа насоченост.
И се стигна дотам, че движението на глухите в онлайн пространството фактически накара техните асоциации, като Британската асоциация на глухите, да се адаптират съобразно
възникналата ситуация.
Но, все пак, въпреки всичко, Facebook си
остава социална мрежа на хората с нормален
слух и говор, защото в основната си част се
крепи на публикуваните под постингите коментари и споделяния, придружени с текст на
английски – нещо, което не е по възможностите на глухите и затова почти винаги те използват емотикони, за да изразят отношението си
- така си спестяват критиките и подигравките
на хейтърите, че не могат да пишат.
По-големият проблем е, че нарастващата
популярност на Facebook след време може да
доведе до затварянето на все повече клубове
на глухите – първо, защото вече не се налага
хората да общуват един с друг лице в лице.
И второ, в отдалечените райони на страната
глухите, които имат интернет връзка, могат
спокойно да общуват с приятелите си, без да
се налага да излизат при лошо време или да
влизат в излишни разходи за път до клуба.
Или, както казва Дейвид Бъкстон: „Facebook
дава увереност на глухия човек да излезе и да
каже неща, които никога не би казал преди,
защото не е имал подобна платформа, облечена в неговото доверие, която му дава възможност да изрази своите собствени мисли
на собствения си език - BSL.”
Чарли Суинбърн, Би Би Си Нюз
Превод и уводен коментар:
Петра Ганчева
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Предчувствие за зима

Листопадът само за една нощ със страшна сила засипа и улиците, и парка... Застинали в предчувствие за
идващата зима, слънчевите лъчи сякаш за последно
се опитваха да отпъдят витаещата във въздуха тъга…
Докато вървях в безмълвието из Старозагорските
бани и снимах, попаднах на едни разкошни двуцветни
рози; попаднах и на зейналата паст на вече липсва-

щата врата, обвита цялата в бръшлян... Какви купони
имаше тук някога, направо не е истина - та ресторантът все още стои на краката си и не се предава – но
вътре... Вътре бе разруха и мирис на смърт. Попаднах
и на статуя на красива жена, която кой знае как не съм
видяла при всичките ми предишни идвания. А каменната гъба пред банята ми заприлича на вход към дру-

ВКУСНО

Рецептата за
пилешките филенца

На семинара с
представителите
на женсъветите първата вечер ни сервираха красиво и изящно оформено блюдо,
което виждате и
на снимката. И на
вкус се оказа просто
вълшебно, особено
сосът, в който бяха
поставени малките
хапки от пилешко
филе. Помолих Ники
Черноморски и Маги
да ми дадат рецептата и с удоволствие я споделям с читателите на вестника.
РЕЦЕПТАТА Е ЗА 1 ПОРЦИЯ:
200 гр. пилешко филе, 100 мл. готварска сметана, 50 гр. топено
сирене. За гарнитурата са необходими три резенчета домат, листо от маруля и две лъжици картофено пюре. Гарнитурата може да
бъде и от друго, по ваш вкус.
Филето се запържва (или задушава). По желание по време на
пърженето филето може да се овкуси със сол и подправки. Прави
се сос от сметаната и топеното сирене, като се бърка непрекъснато. Накрая от готовото вече филе се оформят малки хапки, които
се гарнират в соса и около него, до тях се слага гарнитурата.
Петра Ганчева

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ

го измерение... И, както казваше Малкият принц - че
най-хубавото се вижда само със сърцето - така и аз
видях кучовци, теменужки и късче отиваща си есен,
вградено завинаги в окото на една тръба - преди да
поема по стълбите нагоре, към слънцето.
Петра Ганчева

Разходка след семинара
различни материали, използвани в строителството на частни и обществени сгради в антична Августа Траяна. На мястото има останки от недовършен
саркофаг, вероятно предназначен за гробница на
знатен гражданин.
А хората днес са си създали традиция - отивайки към това чудно място, да построяват кръстчета
от камъчета за здраве и благополучие.
Ако не сте се разхождали в тази посока, мога да
потвърдя, че това е едно прекрасно място за летен
или есенен пикник. Не пропускайте да го отбележите като едно от безкрайните чудесни местенца
в нашата родина.
Силвана Павлова

След сериозните дебати на семинара остана
време и за културни забележителности. Всички
единодушно решихада се разходят до местността
„Богородична стъпка” над село Старозагорските
минерални бани. Легендата разказва, че това място е светилище, свързано с различни езически религиозни обреди отпреди хиляди години.
След приемане на християнството по тези
земи, местността става свято място. Митът за
"Богородична стъпка" се ражда заради изключително силното биоенергийно поле и причудливата вдлъбнатина горе на скалите, наподобяваща следа от човешки крак, в която водата
никога не пресъхва.
Преди няколко години е изграден малък параклис, наречен "Рождество Богородично". В района
има и древна кариера за добив и обработка на

СУДОКУ

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. 17-18

