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ЮБИЛЕЙ

Един голям празник за Съюза на глухите в България се състоя
на 25 ноември тази година в София

10 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА
МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СГБ
* Юбилеят бе отбелязан
тържествено в хотел „Маринела” в София.
* На официалното честване бе председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов.
* След като Росица Караджова, председател на МОСГБ,
откри тържеството, г-н Николай Нинов с блестящо изказване и добри думи развълнува
присъстващите, като даде
път и насока за бъдещето на
младите глухи в СГБ.
* В тържеството участваха активисти на младежката организация към СГБ,
които през изминалите десет години изявено са работили в нея.
* Бяха поканени и ветерани
на съюзното движение.
Залата на петзвездния хотел
„Маринела” в София бе изпълнена с младост. Повече от 200

делегати на младежката организация на СГБ и техни гости
бяха тук, за да отбележат големия празник.
Домакините на тържеството
от МОСГБ се бяха постарали
залата да е украсена интелигентно и стилно, а участниците в тържеството да изпитат
най-доброто удоволствие от
представените художествени
изпълнения на известни актьори, певци и глухи артисти,
от връчването на наградите,
както и от други творчески изненади.
Приветствените слова към
младежката организация и
нейните лидери бяха многобройни в юбилейната вечер.
Ще се помни и пожеланието

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:
От 8 до 10 ноември т.г. в столицата на Унгария,
Будапеща, се проведе

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ (СФГ),
на тема:
„ЗА ПЪЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК”

Виктор Орбан

Тя бе организирана съвместно с Унгарската асоциация на глухите и хората с увреден
слух (SINOSZ). Конференцията се проведе от
8 до 10 ноември и в нея участваха близо 700
души от над 80 страни.
В работата на конференцията, освен президента на СФГ Колин Алън, евродепутата
Адам Коша (който е и председател на групата за хора с увреждания в ЕП), присъстваха
премиерът на Унгария Виктор Орбан и Золтан Балог, министър на човешките ресурси.
За конференцията на
СФГ четете на стр. 4-5

Абонирайте се за вашия вестник

ТИШИНА
Абонаментната кампания
ще продължи до 15.12.2017 година.

Абонирането става във всички пощенски станции на
страната. Годишният абонамент е 10 лева.

Каталожен № 753

към младите, отправено от
председателя на СГБ Николай
Нинов, който каза:
„Следвайте мечтите си и
покажете на света на какво сте
способни!”
Четете в следващия брой на
в. „Тишина” подробен репортаж за 10-годишния юбилей на
МОСГБ.
Очаквайте да видите събитието в снимки, както и да прочетете изказвания и мнения на
официалните гости и на представителите на Европейския
съюз на младите глухи за голямото значение на този празник в национален, европейски
и световен мащаб.

НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД – БУРГАС” ЕООД

ДРУЖЕСТВОТО ИЗПЪЛНЯВА ОТГОВОРНО
СВОИТЕ СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Дружеството „Тих труд – Бургас” ЕООД
има за цел да създава условия за трудова
реализация на хора с увреден слух и да ги
интегрира в обществото. В момента там
работят 45 души на щат, които произвеждат работно облекло, основно за чужбина.
Дружеството осигурява на своята територия място и среда за развитие на бизнес
в сферата на производството и услугите и
на други фирми, за общо около 300 души.
От февруари тази година управител
на дружеството е Иван Червеняков. Той е
магистър по „Международно стопанско
управление” и бакалавър по „Икономика на
туризма”.
За успехите на дружеството „Тих труд-Бургас” ЕООД – вече забележими и важни – през
изминалите девет месеца на тази година, четете на стр. 3 в специално подготвеното интервю с управителя Иван Червеняков.
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ВЕЧНАТА НАША ТРАДИЦИЯ

ЗАЕДНО ОТБЕЛЯЗАХМЕ ЮБИЛЯРИТЕ В ХАСКОВО

На 18 ноември т. г. в ранния
дъждовен следобед на съботния ден голямата зала в клуба на
РО на глухите в Хасково се оказа
тясна за всички желаещи да присъстват на традиционното вече
при нас честване на юбилярите
през годината.

Залата беше красиво украсена
с балони и надпис: ”Честит рожден ден!” Масите бяха отрупани
с разнообразни домашно приготвени сладки пити, масленици,
баници, тиквеник и различни
видове безалкохолни напитки.
Разбира се, имаше и червено
вино за настроение.
На ”официалната маса” спокойно се настаниха тазгодишните юбиляри: първо най-възрастната - Мария Попмаркова, която
тази година стана на 85 години, а
редом до нея 70-годишните Мария Лачева, Василка Крайчева,
Петра Славчева и Кина Илиева.

Там бяха и 60-годишните - Евтим
Божинов, Зина Караджова, Хатче
Фетта и Иван Русев.
Освен кръглите годишнини,
почетохме и членовете, навършили 55 и 65 години - Витка Колева на 55, Христос Ангелов и
Митко Иванов на 65.
Всеки от тях е минал през
своите изпитания, изстрадал е
своите грешки, сбъднал е вероятно своите планове и мечти.
Оставил е някаква следа във времето, тръгвайки от прекрасната
младост до побелелите коси над
лицата им.

Председателят на районната организация Митко Иванов
връчи на всеки юбиляр символично подаръче – слонче и
картичка с пожелание (това е
също дълголетна традиция
при нас). Имаше и томбола, от
която всеки от присъстващите
спечели по нещичко и отнесе в
дома си.
И както повелява традицията - на рожден ден без торта не
може - ръководството на РО се
беше погрижило и за финал, под
бурните аплодисменти в залата

След като бяха отправени
мили и топли думи към юбилярите от водещата Ангелина
Тилкеджиева - за здраве, дълголетие, за внуци и правнуци, за
пари и любов - всички насядахме край масите на сладка раздумка и за да опитаме от вкусотиите.

да ”влезе” огромна торта с фойерверки. Беше много красиво и
наистина весело. С великолепно
настроение тържеството продължи до късно след обед. Времето
мина неусетно, а преживяното
беше чудесно.
Така и тази година съюзните
членове на РО в Хасково отпразнуваха подобаващо юбилейните
годишнини на своите приятели.
От сърце им пожелаваме много
здраве; живот, изпълнен с положителни емоции и щастливи моменти.

Нека са им честити юбилеите
и да запазят бодър младежкия
си дух!
Дора Христозова,
координатор на РО Хасково

Освен юбилярите, които почетохме в клуба на РО, ние имаме и
членове от нашите териториални организации, които също навлязоха в юбилейните си годишнини. Радваме се заедно с тях, а те са:
От ТО-Димитровград - Танка Господинова на 85; Иван Костадинов и Петьо Калинов на 50; Жени Димитрова и Маргарита Пирова
на 45; Зорница Тенчева на 35.
От ТО – Харманли – Стефанка Дичева и Милчо Господинов на
75; Карамфилка Дрънгова на 65; Вихър Дърваров, Бина Милчева и
Костадин Тонев на 55 години.
От ТО – Кърджали – Ибрям Назиф на 65; Иван Карпузов на 50.
От ТО – Момчилград – Халил Али и Мехмед Халил на 75; Мюмюн
Хаджиуршуд на 65; Надрие Ахмедова на 60; Осман Мехмен-50; Димитър Зехтинджиев на 45 и Мехрибан Кариб на 40 год.
От ГО – Хасково – Иванка Петкова-дългогодишен рехабилитатор в КРСГ; Иванка Делчева и Божана Мерджанова на 70; Мария
Георгиева-бивш председател на РО на 65; Росица Караджова на 25
години.
Ръководството на РО на глухите гр.Хасково им честити и от
сърце им пожелава много здраве, дълъг живот, радост и късмет!

ДОПЪЛНЕНИЕ
към статията „ Не стреляйте по... преводача” на Петра Ганчева,
публикувана в бр.18/30.10.2017 г. на в. „Тишина”

ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ С ЛИЧЕН ИНТЕРЕС – ДА НЕ ДОПУСКАМЕ ВРЕДАТА ОТ ТЯХ

В интерес на истината, длъжна съм да допиша факти към
горната статия на Петра Ганчева.
Необходимо е нашите членове и
читатели да знаят, че твърденията на фондация „Заслушай се”,
цитирани в статията, не почиват
на истината. А тя е следната:
В периода от 2004 до 2010
г. ръководството на СГБ неколкократно
беше осъществявало контакти с ръководството
на Националната асоциация за
професионално образование и
обучение – НАПОО в търсене на
защита на правата на жестовите
преводачи и на българския жестов език. В резултат на това, през
2010 г. министерството на труда

и социалната политика включи в
Националната класификация на
професиите в България под код
3460–3017 професията „Преводач жестомимичен език”. Пак
същата година, с договор, сключен със д-р Красимира Брозиг,
експерт в НАПОО, в сътрудничество със СГБ, бяха разработени
Държавни образователни
изисквания - ДОИ за професията
„жестомимичен преводач”. Едновременно с това беше изготвен Учебен план за професионално обучение на жестовите
преводачи по рамкова програма
Е, която включва общ брой 974
учебни часове, от които 412 ч. теория и 562 часа практика.

Въз основа на тези разработки
и документи, на Съюза на глухите в България бе връчена със
Заповед № 489 от 02.07.2010 г.
от НАПОО Лицензия за обучение
по ЖЕ и още 9 професии. Всеки
може да прочете в Държавен
вестник бр.18 от 2 март 2012 г.
публикуваната Наредба № 48 от
9 януари 2012 г. за придобиване
на квалификация по професията „преводач на жестомимичен
език”. Днес СГБ има права да
практикува за желаещите да усвоят българския жестов език два
вида обучение:
- обучение за придобиване
на професията „ жестомимичен
преводач” в рамките на 960 ч.

за получаване Свидетелство за
професионална квалификация.
- обучение от 150 часа като
част от професията за получаване Удостоверение за професионално обучение.
А що се отнася до Националната асоциация на преводачите на жестов език (НАПЖЕБ) –
тя има съдебна регистрация още
от създаването си през 2004 г.,
която е постоянно подновявана.
Има също свой устав и етичен
кодекс на преводача, приети на
общите събрания на преводачите. Тя беше създадена с цел защита на професионалните права
на жестовите преводачи, както и
за да се контролира етичното по-

ведение на преводачите спрямо
хората с увреден слух.
В последно време в публичното пространство постоянно се
споменава, че трябва да се води
борба срещу така наречените
фалшиви новини. И не прави
чест на тези, които от личен интерес нанасят вреда на членовете
на СГБ и не само на тях, но и на
чуващото общество като ги дезориентират с подобни фалшиви
новини, критично изложени в
статията на Петра Ганчева.
Миряна Мошева – координатор на НМКЦ по проблемите на
жестовия език към СГБ

13 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЛЕПИТЕ ХОРА И СВЕТОВЕН ДЕН НА ДОБРОТАТА

Уважаеми читатели на в. „Тишина”, преди малко повече от
две седмици нашите приятели и съмишленици от Съюза на
слепите в България, отбелязаха
своя Международен ден на слепите хора – 13 ноември. Забележително е, че този ден съвпада
и с друг невероятен празник –
Световният ден на добротата.

За съжаление, тъкмо тогава, нелепа случайност им
отне заслужената радост за
тези два празника.
Посвещаваме тази публикация на жертвите и пострадалите в ужасната катастрофа
край с. Микре.
На 13 ноември светът отбелязва Международния ден на слепите хора и Световния ден на доброто. Двата дни са на една дата
не случайно, защото се родеят по
между си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите,
а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да
помагат на нуждаещите се.
Международният ден на слепите хора е избран от ООН през
1946 г. на 13 ноември, когато е
рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който
отчита съществуващата неспра-

ведливост към незрящите хора
и се посвещавана това да направи живота им по-достоен. Той
полага основите на световното
обучение на слепите и основава
в Париж първия в света интернат
за слепи.
Заслугата за въвеждането на
белия бастун като отличителен
белег и средство за придвижване
на слепите се дължи най-напред
на французойката Жили Дербемон (1930 г.) и в САЩ (Джордж
Бонъм). Дългият бял бастун е изобретение на военния психолог
Ричард Хувър през 1943 г. На 6
октомври 1964 г. САЩ обявяват
15 октомври за Международен
ден на белия бастун.
Брайловото писмо (релефно-точковото писмо на Луи
Брайл) е въведено през 1906 г. От
1928 г. до днес Националното читалище на слепите „Луи Брайл” в

София е основният издател на художествена литература на брайл.
Библиотеката на читалището
притежава фонд от почти 2000
заглавия. Тя обслужва читатели
от цялата страна, като изпраща
книгите по пощата. В София обслужването се извършва с кола
по домовете. Първите български
говорещи книги са записани през
1959 г.; първото брайлово списание в България излиза през 1933
г.; а първото списание на аудиокасети е записано през 1963 г.
Отбелязването на Световният
ден на добротата (World Kindness
Day) също не е случайно – на този
ден през 1998 г. в Токио е открита първата конференция на Световното движение за доброта, в
която участват Австралия, Канада, Япония, Тайланд, Сингапур,
Великобритания и САЩ. За този
ден френският художник Орел е

създал специален символ – „открито сърце”.
Според изследванията на психолози от Япония и САЩ, колкото
повече добри постъпки вършим,
толкова по-щастливи се чувстваме. Учените са на мнение, че
тези, които дават ежедневно
израз на своята благодарност,
нежност и други положителни
чувства към другите в обикновени делнични ситуации, изпитват вътрешна удовлетвореност и
хармония.
Калинка Ковачева
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НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С НОВИ ИНИЦИАТИВИ И УСПЕХИ

„ТИХ ТРУД –БУРГАС”ЕООД

ДРУЖЕСТВОТО ИЗПЪЛНЯВА ОТГОВОРНО СВОИТЕ СОЦИАЛНИ ФУНКИИИ
От стр. 1

- Г-н Червеняков, предизвикателство ли бе да поемете едно
социално предприятие, каквото
е „Тих труд” и в какво състояние
го заварихте?
- За мен беше предизвикателство да поема предприятието поради две причини. От
една страна, там работят над
45 души щатен персонал, които
произвеждат продукция за Германия и Франция. Ежемесечно
имаме износ. Договаряйки тази
продукция, ние осигуряваме
целогодишна заетост на достатъчно лица с увреждания. Това
е социалната функция, която
изпълняваме. Една от другите
ни функции е управление на недвижимата ни собственост, тъй
като предприятието има голям
сграден фонд. В този смисъл
имаме множество договори с
физически и юридически лица,
които пребивават цял работен
ден там. Всички наши служители и външни лица имат взаимен
контакт и си помагат, тъй като повечето са в областта на услугите и
производството. Фактът, че имат
гарантирана работа за период
от минимум 6 месеца напред,
създава една сигурност и една
добра основа за тях. След работа те се събират, веселят се, тъй
като една голяма част от хората
и живеят там - разполагаме с две
общежития, в които има двустайни апартаменти за семейства.
Поддържаме инфраструктурата
и създаваме предпоставки да се
чувстват добре, здрави, интегрирани и равнопоставени с останалите.
- Въведохте ли промени за
тези 9 месеца, откакто сте начело на дружеството?
- Работим на база изпълняващият се бизнес план за 2017 г.,
като успяхме да го надградим.
Първо, направихме обследване
и анализ към настоящия момент.
Предприятието се простира на
над 22 декара и е с много сериозен сграден фонд. Направихме
план за управление на капита-

ла – недвижимата собственост
и бизнес план за развитие на
производствената дейност. Той
включва планирани срещи с контрагенти от чужбина, водене на
преговори за по-добра заетост,
за повече продукция, за по-високи цени. И задължително договаряне на продукция на месечна база, поне за една година
напред. Целият сграден фонд е
реновиран, като направихме изключителна инвестиция на покривните конструкции, на елсъоръженията, на парковите зони.
В момента предприятието е коренно различно. Имаме изключително голям интерес от кандидат-наематели. Опитваме се да
разширим бройката на заетите
в производството и ни предстои
да назначим между 5 и 10 души
допълнително в следващите няколко месеца.
- Колко точно души работят в
предприятието и само с увреден
слух ли са?
- В момента при нас работят
45 души. Искаме да назначим
още 12 души в сферата на операторите на шевни машини,
гладачни машини и на друг тип
машини. При нас е съчетано –
работят хора с увреждания, които са интегрирани с хора без увреждания. Те знаят, че работейки
с ентусиазъм, понякога се налага
да работят в извънработно време, но те нямат нищо против,
защото ще получат допълнително възнаграждение и морално
удовлетворение, че сме изпълнили ангажимент към чужбина,
който е важен. Сега е моментът
да кажа, че печалбата на дружеството за 2016 г., след данъчно
облагане, е 80 000 лв. За тази година за 9-месечието чистата печалба е 58 000 лв.
- Професионалната реализация на хората с увреждания е
трудна, но чуваме и за обратния
процес – не всички успяват да се
задържат на определена работа, тъй като са със специфичен
вид увреждане.
- Хората при нас са с различна степен на увреждане. Има
такива, които предпочитат да
ползват пенсията от държавата
и не рискуват да продължат работа. Но в много по-голяма част
от случаите хората са мотивирани да работят и не само заради
работното възнаграждение, а и
защото по този начин се социализират. В обратния случай – нямаш социална среда и контакти.
Аз не съм имал такъв случай,
напротив, всички свободни хора
с увреждания, които живеят там
и не работеха, в момента са на

трудов договор, независимо от
ниската степен на образование
и сериозната степен на увреждане. Някои са на 4 часа заетост, но
всички са ангажирани. Това съм
разбрал за тези 8-9 месеца, че е
много важно тези хора да бъдат
ангажирани, така и се чувстват
емоционално добре.

- Каква продукция изработвате и в кои сектори се ползва тя?
- Ние работим по каталог на
чуждестранен възложител различни модели, свързани с работно облекло. В дългосрочни отношения сме с фирма от Германия
и с друга от Франция. Работим по
техни каталози и с техни матери-

али, които са висококачествени.
Работим изключително и само
за чужбина. Имаме и заявки за
страната, но те са в малки количества. Имаме заявки за произвеждане на работно облекло за
службите в Германия като полиция, жандармерия, пожарна, охранителна дейност. Тепърва ни
предстои договаряне за 2018 г.
и по всяка вероятност ще разширим асортимента и количеството.
- Тоест, бургаска фирма облича немската полиция, пожарна и
жандармерия?
- Тази седмица проведохме
работна среща, за да обсъдим
бъдещите възможности. Немската фирма се нарича Buttuer
corporate fasuion. Техен представител бе на оглед в предприятието, видя на място и се убеди в
производствения ни капацитет.
Предоставиха ни мостри на техните униформи, които са доста
специфични. Нашата задача е
да ушием по зададени кройки
няколко броя от различните модели. До края на годината ще
представим нашите мостри и се
надявам да започнем работа за
немските служби от 2018 г. Това
ще стане в партньорство с друга
бургаска фирма „Красико спорт”.
Иначе в момента произвеждаме
работно облекло за медицинската, готварската, хотелиерската
индустрия. Каталогът е широкообхватен и в определени сезони
работим едни облекла, в други
– други.
- На какво акцентирате в момента ?
- Като управител на дружеството „Тих труд-Бургас” ЕООД,
акцентирах първо на социалната
дейност, която е по-важна. Но,
както Ви казах, ние имаме много
сериозен обем дълготрайни материални активи, които са в сграден фонд. За тези 8-9 месеца ние
направихме така, че постигнахме
пълна заетост на всички складови, производствени и офис помещения. Имаме сключени над 50
договора с физически и юридически лица, които са наематели
на „Тих труд”, а ние съответно –
наемодатели. Това е една огромна отговорност. Реиновирахме
базата основно и в момента нашите сгради са изключително атрактивни. Създали сме условия
за бизнес. Това е много силно
работещо предприятие и не на
последно място то създава работа на над 300 души – на щатен
персонал и на всички други, които са заети в различни дейности
в предприятието и го посещават
като работно място. Следователно, от тази гледна точка, то се
нарежда в едно от челните места
на предприятията, които дават
работа на толкова много хора.
Интервю на Ина Петрова
(със съкращения от вестник
“Черноморски фар“)
*Предоставено за публикуване във в. „Тишина”
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ОТ 8 ДО 10 НОЕМВРИ Т.Г. В СТОЛИЦАТА НА УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА СЕ ПРОВЕДЕ

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ (СФГ),
на тема:
„ЗА ПЪЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК”

От стр. 1
По време на откриването на Третата международна конференция на Световната
федерация на глухите, ръководителите на Световната федерация на глухите, както
представителите на властта на унгарската държава, така и на SINOSZ, обясниха важността на събитието и защо е необходимо присъствието на всички участници в нея.
„Темата на конференцията: „За пълно включване на езика на знаците” е избрана, за да предаде едно много мощно и възвисяващо послание, с което се надяваме
да образоваме и вдъхновим всички вас да се изправите пред себе си и да съберете
информация за правата си като глухи – посочи министърът на човешките ресурси в
правителството на Унгария Золтан Балог. Целта ни е да дадем възможност на всички
глухи да участват пълноценно, да споделят и да обсъждат как да продължат важната си
работа в постигането на човешките права на глухите хора, използвайки Конвенцията на
Обединените нации за правата на хората с увреждания. Основната тема на конференцията изразява нашата вяра, че пълното социално приобщаване на глухите е възможно,
ако знаковият език (в България е възприет терминът „жестов/жестомимичен език” –
бел. авт.) се признава и се използва широко в обществото.”
Именно затова и министър Золтан Балог обяви пред всички присъстващи, че 9 ноември отсега нататък ще бъде официален ден на унгарския жестов език.
Цитирам с малки съкращения приветствието към участниците в конференцията на
унгарския премиер ВИКТОР ОРБАН, в което се потвърждава ангажимента на Унгария
и занапред да подкрепя жестовия език не само в страната, но и по света. По-същественото в изказването на Орбан е, че Унгария е първата страна в Европа, създала нова
конституция и ново законодателство в подкрепа на унгарския жестов език и затова
предлага пълната си подкрепа на ниво ООН за международен ден на жестовия език:
„Добър вечер, дами и господа! Скъпият Господ ни благослови нас, унгарците, със
странно уникален начин на мислене, което е изразено на нашия говорим език, който
никой в целия свят не разбира, освен нас. В резултат на това унгарците често имат усещането, че уникалната природа на унгарския език ни изключва от света и ни затваря в
собствения ни малък свят. Тази специална връзка между унгарците и техния език е причина да посетите нашата страна и именно затова аз, като премиер ви приветствам от
името на правителството. Вашият жестов език представлява специална ценност и ние
приветстваме начина, по който се борите за него. Искаме да имате право да използвате
собствения си жестов език навсякъде по света и във всяка сфера на живот и да насърчавате и развивате глухата култура. Затова ние, унгарците, стоим зад вас – поради причините, които току-що споменах и защото ние вярваме, че всеки има право да живее
живот, който не е ограничен от бариери, докато използва собствения си език.
Дами и господа, бих и да ви съобщя за това, което сме направили досега, какви са
нашите мисли за вас и какви бъдещи очаквания, какви задължения имаме в бъдеще. Днес вие сте в страна, която през 2011 г. прие нова конституция. Това е съвременна конституция, в която има отделен пасаж за унгарския жестов език,
където се подчертава ясно, че унгарският жестов език е част от унгарската култура. Днес вие сте в страна, която първа в света ратифицира Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания и нейния факултативен протокол през 2007 г. Днес вие
сте в страна, която има най-сложното в света законодателство за жестовия език, влязло
в сила през 2009 г. и което регламентира всичко, във всяка област, свързано с жестовия
език – образованието, преводаческите услуги и изучаването на самия жестов език. Ние
въведохме законодателство за предоставяне на услуги за устен превод и съответно в
Унгария всички глухи лица имат достъп до услугите за преводачески услуги по смисъла
на стандартните условия. В нашия свят, в нашата страна, глухите имат правото да
използват собствения си език във всеки аспект на живота. Като например, ние
изискваме от националните телевизионни канали да направят своите програми
100% достъпни за глухите за своя сметка. Ние също се гордеем, че сме създали
правна рамка за преподаване на езика на знаците на родителите на глухи деца и
на самите глухи деца, които учат в интегрирани училища.
Дами и господа, досега сме постигнали много, но има области, в които все още имаме
много работа. Стартирахме програма, в рамките на която Изследователският институт
по лингвистика на Унгарската академия на науките започна подготовката за въвеждането на двуезичното обучение на глухите деца. Бихме искали младите хора с увреден

слух да придобият умения и знания в рамките на двуезичното образование, което
да им осигури гарантиран достъп до пазара на труда. Лично аз се гордея с факта, че
няколко членове на асоциацията на глухите и с увреден слух в Унгария са поели роли в
унгарския обществен живот от 2009 г. насам. Мисля, че това е голямо постижение. Това
изисква много смелост и решителност и искам да поздравя унгарските глухи, които
също са готови да участват в обществения живот. Искам да благодаря на Адам Коша,
който е уважаван член на Европейския парламент. Гордеем се, че сме успели да изпратим представител от Унгария там. А колегата от парламента Гержей Таполцяй, член на
унгарското национално събрание, изпълнява много важна работа за нас. Бих искал да
подчертая по-специално, че по искане на унгарското правителство нашият представител Ласло Лоуси представлява лица с увреждания в ООН от 2013 г. насам. Убеден съм,
че всички те са важни не само, защото ви представляват, но и защото показват смелост,
насърчават и дават пример на всички млади глухи хора.
Дами и господа, нашата цел е да укрепим правата на глухите в Унгария в най-голяма
степен. Не е достатъчно само да декларираме тази цел. Тя трябва да бъде изпълнена
и затова е необходима много и упорита работа. И затова решихме, че може да разчитате на нас в ООН, а също и на други форуми. Унгарското правителство подкрепя
инициативата на Световната федерация на глухите, която има за цел да бъде
утвърден международен световен ден на жестовите езици. Самият аз вярвам, че
е важно да привлечем вниманието на правителствата и народите към значението на
жестовия език.
Накрая пожелавам на всички една смислена конференция и ако вашето време позволява, останете тук малко по-дълго, за да видите колкото е възможно повече от красивия ни столичен град. Благодаря ви за вниманието ви. Бог да ви благослови!”
***
По време на конференцията бяха разисквани и обсъждани много теми: двуезично
обучение; използването на жестовия език в семействата; глухи служители на пазара на
труда; комуникация без бариери; нова ИТ революция и участие в процеса на вземане
на решения процес.
На стр. 5
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От стр. 4
Въвеждането на двуезичното обучение - както се знае, правата на глухите деца са защитени от международното законодателство и свързаните с тях документи. Независимо
от това, потребителите на жестовия език в много страни продължават да имат ниски нива
на образование и невъзможност за подходяща професионална реализация, както и нисък
стандарт на живот. Една от главните причини, които стоят в основата на тази ситуация, особено в източноевропейските страни, е, че методът на обучение чрез аудио-устна комуникация е наложен и се използва като основен. Единственият начин да се преодолее тази несправедливост е да се въведе и улесни двуезичното образование и обучение в тези страни.
Използване на жестовия език в семействата – много от децата с увреждане на
слуха са родени и израстват в семейства с родители, които са имали много малко,
ако има някаква експозиция нямат и не желаят да имат какъвто и да е досег с жестовия език. Докладите по тази тема показаха колко е важно изучаването и усвояването
от ранна детска възраст на жестовия език от родителите и близките за тези деца,
включително за децата, които са получили кохлеарни импланти. Бяха представени
положителни примери и практики от цял свят, които подчертаваха колко е важно това
за умственото и интелектуалното развитие на децата и приобщаването им към окръжаващия ги свят.
Наемането на глухи лица има очевидни предимства - те бяха разглеждани на конференцията чрез представяне на оптимални национални и международни практики за
илюстриране на икономическите и социални предимства, които могат да се спечелят
от наемането на глухи лица, включително подчертаване на средствата, чрез които може
да се постигне безпрепятствено за тях работно място без бариери.
Комуникационна достъпност и технологични устройства - член 9 от Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания относно достъпността поставя силен акцент върху
информационните технологии. Пълното участие в обществото може да бъде улеснено
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чрез осигуряване на равен достъп до информация и услуги. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) трябва непрекъснато да се актуализират в съответствие с
последните развития. Предоставянето на нови технологии в рамките на вътрешния пазар,
които да позволят на хората със слухови увреждания да живеят самостоятелно, трябва да
бъде осигурено с разнообразието от широко достъпни онлайн комуникационни устройства. В контекста на тази сесия бяха представени най-добрите практики. и ще насърчим
пазарните оператори да насърчават по-нататъшното развитие.
Панелната дискусия, посветена на изграждането на лидери и участието им във
взимане на решения за правата на глухите предостави на присъстващите възможността в бъдеще да се въведе практикуването на глухи политици, за да се засили сътрудничеството между тях и да се насърчи колективното размишление. В дискусията участваха
Лийза Каупинен, Хелга Стивънс и Адам Коша, които като референтни лица с политическа власт споделиха пред участниците в конференцията своите виждания по темата
на дискусията. Общото в техните изказвания бе че е необходимо сътрудничество и непрекъснато обучение.
След официалното закриване на конференцията в Конгресния център в Будапеща се
състоя гала вечеря, на която световноизвестният шоумен Джон Мейсър и „The Maloes
Show” забавляваха присъстващите със своите изпълнения. Имаше вкусно поднесена
вечеря на шведска маса с качествени унгарски вина.
Част от присъстващите се възползваха от опциите, предоставени в незадължителната програма и посветиха още половин ден в разглеждане на забележителностите на
унгарската столица, сред които сградата на парламента, на операта, на централния пазар и неговите над 200 сергии на 3 нива, кафенета и ресторанти. А друга част посетиха
прочутия топъл басейн – най-големият в Европа – известен като банята „Széchenyi”. Тя
е построена през 1913 г. в нео-бароков стил и е кръстена на Ищван Сечени, унгарски
политик, теоретик и писател от XIX в.
Петра Ганчева

България в европейската столица на културата на
младите глухи през 2017 г. – Стокхолм, Швеция

Младежката организация на глухите в Швеция тази година имаше честта да организира
проявите в рамките на Европейската столица
на културата на младите глухи.
По време на този най- красив и вълнуващ
европейски форум бе отбелязан и 30-годишния юбилей от създаването на Европейския
съюз на глухите младежи (1976 г. - 2017 г.).
Росица Караджова, председател на младежката организация към Съюза на глухите
в България бе специално поканена от Лайт
Фатхула – председател на Младежката организация на глухите в Швеция, да участва в
големия спектакъл за представянето на таланти от Европа, които да покажат най-добрите
творчески умения и възможности на глухите.
По същото време имаше друго събитие Европейско експо на глухи младежи, които
да покажат възможностите си в изкуствата –
художници, фешън арт и др., което се състоя в
дните от четвъртък, 5 октомври до неделя – 8
октомври 2017 г. Росица Караджова заедно с
останалите участници – актьори и майстори
на танцовото изкуство, преди генералната
репетиция на забележителното шоу на 6 октомври, на 4 и 5 октомври участва в няколко

уъркшопа, където разказа и демонстрира забележителните традиции в изпълненията с
мимика и жест на танцовото и песенното изкуство на България.
На 6 октомври залата беше препълнена, а
хората очакваха с нетърпение шоуто. Трима
съдии трябваше да изберат финалистите, а
последната дума бе на зрителите, които гласуваха с sms-и. Участниците бяха 32 души от
различни държави и представиха изпълнения
на песни с мимика и жест, пантомима, танци
и др. Тримата съдии дадоха вот и предпочи-

тание за най-добрите 5 от тях. В „Топ -5” бе
и Росица Караджова. След гласуването и на
зрителите победител стана Андрей Драгунов
от Русия.
На 7 октомври бе представена експозицията на художествените изкуства. Прекрасни
художествени произведения бяха показани
тук, както арт-проекти, така и фешън, и дизайнерски идеи.
Всички участници в проявите в рамките на
Европейската столица на културата на младите глухи имаха възможност да разгледат

Стокхолм и да се запознаят със забележителностите на този невероятен град, изпълнен с
история и култура. Специално за нас бе организирана разходка в центъра на Стокхолм с
придружител глух преводач.
На голямата гала вечер участниците от Европейския съюз на младите глухи приветстваха всички и поднесоха подаръци.
България също се представи по достойнство.
Росица Караджова,
председател на МОСГБ

ПРЕМИЕРА НА КНИГА

„Наръчник за глухите студенти в Европа”
На 24.11.2017 г. в Брюксел, Белгия, Европейският студентски съюз на глухите (ЕDSU)
организира събитие, на което беше представена книгата „Наръчник на глухите студенти
в Европа”, написана от СОФИЯ КАЛИНОВА
И ТИМЪТИ РОУИС, едни от основателите на
EDSU.
Европейският съюз на глухите (ЕUD) и Европейският съюз на глухите младежи (EUDY)
предоставиха любезното си домакинство за
провеждането на това събитие, на което бяха
поканени официални гости, между които и
евродепутати, личности от европейски организации, както и всички учредители на EDSU.
- Чудил ли си се някога какво е да си глух
ученик в различни страни в Европа? - Дали
имат образование на трето ниво или са
от бедните, развиващите се страни? - Ис-

каш ли да се преместиш в друга страна, за
да получиш адекватно образование? - Какво да направите, за да получите по-добра
подкрепа в страната си в това отношение?
Отговорите на тези въпроси, както и на
много други, са дадени в книгата „Наръчник
за глухите студенти”. Написана изцяло с доброволен труд от бившите президенти на
EDSU – София Калинова и Тимъти Роуис, които
са прекарали много време в проучване в различни държави (от Армения до Ирландия, от
Франция до Русия). В книгата се разясняват
правните въпроси, с които често глухите студенти се сблъскват днес – като недостатъчна
подкрепа за качеството и правата им в различни европейски и международни документи, както и в националните закони.

Наръчникът ще е от полза както за глухите студенти, така и за организациите на хора
със слухови увреждания в университетите и
колежите, в образователните центрове и за
всички, които се интересуват от проблемите, с
които се сблъскват глухите студенти.
Наръчникът е пуснат официално за продажба в офисите на ЕUD и EUDY в Брюксел на
25 ноември т.г., на цена € 15. След тази дата
наръчникът ще продава за € 20 (плюс възможни разходи за разходи). Ако имате интерес
към наръчника, влезте в уеб сайта на EDSU и
кликнете върху раздела за НАРЪЧНИК
htt p : / /e d s u n i o n .w i xs i te . co m /e d s u .
За въпроси и допълнителна информация пишете на имейл адрес: edsu.edsu@gmail.com
Представи Петра Ганчева
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ОТ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ГЛУХАТА ОБЩНОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Представяме ви ГЛУХАТА ОБЩНОСТ В ЯПОНИЯ

В

далечното минало японската правна система, основана
на принципите на Конфуций
(китайски мислител и философ
– бел. ред.), е причислявала хората с различни увреждания към
най-низшата категория. Допреди
така наречения период Мейджи
(1868-1912) не е имало никакви
възможности за поне елементарно ограмотяване на глухите
японци. Съществували са само
няколко училища, намиращи се
в колиби, построени в близост до
храмове.
Първото официално признато
от държавата училище за глухи е
отворило врати в Киото през 1878
г. и е известно като Институт за
сляпо-глухи. Две години по-късно
в Токио е открито училище за глухи и слепи. Именно в това училище
през 1891 г. е създадено първото
сдружение от първия випуск, завършили курса на обучение. През
1906 г. асоциацията на глухите
Alumni спонсорира първата национална конференция за глухи
в Токио, а през 1916 г. е учредена
Японската асоциация на глухите
(JAD) с централен офис в Токио и
с подразделения в Осака и по-големите градове. Поради натиск
от японското правителство, след
нападението на САЩ през 1941 г.,
JAD е закрита през 1944 г.
Образованието на глухите японци не е било задължително до
Втората световна война и само
много богатите родители можели
да си позволят да изпратят глухото
си дете в специално училище. По
принцип в Япония образованието
е на много високо ниво и завършилите специалното училище за
глухи са първите преподаватели и
пионери при създаването на японската култура на глухите.
В първите десетилетия на 20
век, за разлика от Европа, където
преобладавал оралният метод на
обучение, в японските училища за
глухи се е преподавало основно
на жестов език. Но в началото на
1930 г. оралното обучение измества обучението с жестов език и става основен метод. Впоследствие
японският жестов език (JSL) бил за-

бранен, а глухите преподаватели съкратени или уволнени. На тяхно
място назначили чуващи учители,
които използвали само оралния
(устния) метод при обучението на
децата.
Избухването на Втората световна война и последвалите
тежки военни години са един от
най-трудния период за японците
с увреден слух – те се изолирали от обществения живот, поради факта, че училищата били
затворени и на практика нямали
никаква възможност да се образоват. Едва след края на войната
средното образование за глухите в Япония става задължително.
До средата на 1970 г. японците с
увреден слух имали много малко
юридически права и били игнорирани от обществото, като са класифицирани като непълнолетни
или с умствена изостаналост. Те
нямали право да имат шофьорски
книжки; да сключват договори; да
правят и завещания; а също и да
работят. На тях се е гледало като
хора, способни само за елементарни слугински задачи. За повечето от тях е било невъзможно
да си намерят работа, тъй като
на практика били неграмотни.
Завършилите училищата за глухи не разбирали преподавания
им материал поради забраната
за използване на жестовия език.
Ако учител хванел някой ученик
да използва жестове, му връзвал
ръцете зад гърба. До голяма степен вината за това положение в
училищата е била и на Японската
асоциация на глухите, която настойчиво налагала отчитането по
устните и другите форми за комуникиране, без използване на жестов език. Едва след няколко десетилетия на активна и упорита дейност за връщането на жестовия
език като помощно средство при
обучението, глухите хора в Япония днес се възприемат като част
от общото японско общество. В
някои училища за глухи, като това
в Осака, японският жестов език
се използва от учителите като помощно средство при обучението.
През 1960-1970 г. японският жестов език постепенно се връща на

предишните си водещи позиции и
днес се използва повсеместно във
всички специализирани училища
за глухи, наравно с оралния метод
на преподаване.
Японският жестов език (JSL) е
създаден на основата на разговорния японски език и води началото си от 1878 г. JSL притежава уникални по своята същност
знаци, тъй като за създаването
им са използвани символи, които
черпят от корените на японската
култура - например жестът „ям”
изобразява ядене на ориз с пръчици. Всеки, който започне да учи
JSL, може да научи и говоримия
японски език.
Училището на Мейсеи Гоукен
(създадено през 2008 г.) е пример
за това как при обучението в JSL
постепенно навлизат знаци, взети от жестовите езици на други

страни. Дори в дактилната азбука,
развита по-късно, има жестове,
взети от американската дактилна
азбука.
До 2001 г. в Япония е съществувала забрана глухи да управляват
автомобили. Днес е отпаднала частично – за тези, които чуват звуци
до 90 децибела от разстояние 10
метра, им дават право да кормуват
при условие, че нямат друго допълнително увреждане. По искане
на Националната полицейска агенция и след направено проучване
от Международната асоциация
по движението и безопасността,
на глухите шофьори се издават
стандартни лицензи, аналогични
на тези в САЩ, Великобритания,
Германия, Франция и Австралия
(законодателството в тези страни
разрешава на глухите да управляват автомобили, след като монти-

рат задължително допълнителни
огледала на колите си.).
Днес мирогледът и осведомеността на глухите японци малко се
различават от тези на чуващите –
те са много любознателни и живо
се интересуват от ставащото по
цял свят. Но все още сред тях има
такива, които не могат да четат и
пишат добре, поради това, че от
ранна детска възраст не са били
обучавани.
За да подпомогне развитието на
културата сред своите съграждани
с увреден слух, глухият бизнесмен
Фузао Йошайока създава в Окабо
център, в който всеки глух японец
или японка могат да усвоят културата на глухите и да развиват своите способности и талант. Центърът
винаги е препълнен с хора и наскоро отпразнува десетгодишнината
от създаването си.

Книгата „Глухите в Япония”

Карен Накамура, автор на
книгата „Глухите в Япония: жестов език и политика за тяхната
идентичност”, издадена през
2006 г. е академик, автор, режисьор, фотограф, доцент по антропология и източноазиатски
изследвания към университета
в Йейл. Носител е на специалната награда на Асоциацията
за азиатски изследвания „Джон
Уитни Хол” за 2008 г. Освен изследването „Глухите в Япония”,
Накамура е издала още и „Глухите идентичности, езикът на
знаците, както и на малцинствата, социално движение и
политика в съвременна Япония
(1868-2000)” (2001); „За американския жестов език” (2006 г.)
и „Библиотека за ресурсите на
глухите хора” (2009).
В книгата си „Глухите в Япония” Карен е използвала новаторски проучвания за идентичността на глухото японско
малцинство и неговия жестов
език и проследява историята
на общността на глухите в Япония от създаването на първите
училища за глухи през 1870 г.,
до раждането на първите движения на глухите активистки в
следвоенния период и настоящите „културни войни” за интегрирането им в обществото. Въз

основа на архивни и етнографски изследвания и задълбочени
интервюта на три поколения
хора с увреден слух - мъже и
жени, Накамура проучва отношението към общността на глухите. Авторката смята, че понятието „глуха идентичност” е тясно свързано с навлизането на
западната култура и влияние; с
модерното мислене на новото
поколение глухи японци. През
последните години младите
защитници на хората с увреждания, носители на радикална
промяна в американски стил,
настойчиво и упорито насърчават използването на японския
жестов език. И промяна наистина има - чуващите японци вече
се отнасят към глухите с изключително търпение, проявяват
съпричастност към проблемите
им и се стараят да опростяват

информацията така, че да е достъпна за тях. В края на книгата
си Накамура настоява усилията
да се насочат към официалния
статут на JSL на правителствено
и законово ниво – като доказателство за промени в нагласите
на обществото в Япония по отношение на хората с увреден
слух, тяхната идентичност и култура.
Накамура е направила не
само подробно изследване на
японския жестов език (JSL). В
книгата си „За американския
жестов език (ASL)” тя стига до
извода, че глухотата притежава
социални характеристики, типични за етническите малцинства и съответно хората с увреден слух са абсолютно идентични с други малцинствени групи.

Страницата подготви Петра Ганчева
(от deafjapan.com - интернет страница на Японската федерация на глухите)
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НАШИТЕ РИБОЛОВЦИ С БАЛКАНСКА ТИТЛА НА СЪСТЕЗАНИЕ В МАКЕДОНИЯ
* От 17 до 19 ноември в гр.
Охрид се проведе Републиканско първенство по спортен риболов за глухи в Република Македония.
*По същото време се проведе и Балканско първенство по
спортен риболов с участието
на отбор от Съюза на глухите
в България.
* Състезанието се проведе
на Гребната база при Охридското езеро.
Участваха двойки състезатели
от всички организации на Съюза
на глухите и тежкочуващите в
Македония, както и от националния отбор на Съюза на глухите в
България в състав Валери Лозанов и Стоил Попов.
По регламент, най-добре
представилият се отбор от Република Македония се състезаваше с нашия отбор за балканската
титла.
Състезанието премина при
много добра организация. След
близо тричасово ловене на риба,
съдията измери улова на всеки
един състезател.
Вечерта, на официалната вечеря, бяха обявени резултатите
и бяха наградени участниците в
спортната надпревара. Гости на
състезанието бяха председателят
на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония Васко Марков
и председателят на Съюза на глухите в България Николай Нинов,
които поздравиха участниците и
наградиха най-добрите в състезанието.
Резултатите са следните:
В отборното първенство:
Първото място и балканската
купа бяха присъдени на отбора
от България.

дал” – Валери Лозанов от България.
След многото снимки, които си
направиха участниците и гостите, до късно през вечерта всички
споделяха впечатленията си от
прекрасния ден. А целият улов бе

На второ място се класира на
отборът на Македония.
В индивидуалното първенство:
- Първо място и „Златен ме-

събран и изчистен от участниците, които се класираха след 4-то
място. После всички опитаха вкусната прясна риба, изпържена от
главния готвач на хотел „Далян”.
Текст и снимки:
Георги Стефанов

дал” получи Садик Велков от Македония.
- Второ място и „Сребърен медал” – Стоил Попов от България.
- Трето място и „Бронзов ме-

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ЖЕНИ

Алис – глухата принцеса-герой

Виктория Алис Елизабет Джулия
Мари, както е пълното й име, била
правнучка на кралица Виктория. Казвали й Алис. Родила се на 25 февруари 1885 г. в замъка Уиндзор в Англия.
Алис прекарала детството си
между Дармщат, Лондон, Гугенхайм
и Малта, където баща й служил като

морски офицер. Скоро след като
проходила, майка й забелязала, че
не чува и не говори. Завели я при
ушен специалист, който установява,
че Алис е с вродена глухота. С помощта на майка си Алис се научава да
чете по устните и да говори. Научила не само английски, но и немски и
френски език. А по-късно усвоила и
гръцки. За времето си Алис била смятана за най-красивата принцеса в Европа. Когато навършила 17 години,
Алис се влюбва в елегантния Андреа,
принц на Дания и Гърция, с когото
вдигат сватба през 1903 г. Имали пет
деца: Маргарита, Теодора, Сесисилия, Софи и Филип (който по-късно
се жени за кралица Елизабет Втора).
По време на Балканската война
Алис става милосърдна сестра в полева болница, помагала при операции на ранените войници и се грижела всеотдайно за тях. За тази своя
всеотдайност и смелост през 1913 г.
била наградена с Кралски червен
кръст от крал Джордж Пети.
Политическите събития в Гърция
през 1917 г. принудили кралското
семейство да замине в изгнание във
Франция. В Париж Алис се посветила
изцяло на благотворителна дейност и
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помагала главно на гръцки бежанци.
През 1930 г., след като получава
нервен срив, Алис против волята си,
без дори може да се сбогува с децата си, е вкарана в психиатрична клиника в Швейцария. Любимият й син
Филип е изпратен да живее при роднини, а четирите й дъщери се женят
за германски принцове, като не позволили на Алис да присъства на нито
една от сватбите. Едва две години
по-късно е пусната от клиниката и
през 1935 г. се връща в Гърция, в Атина. Жилището, в което се настанила
да живее, било скромно, само от две
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стаи и малка кухничка.
Когато германците окупират Атина
през 1941 г., Алис става доброволка в
Червен кръст като медицинска сестра
– раздавала топла храна и участвала
в създаването на приюти за деца-сираци. През 1943 г., когато германците
започнали да изпращат гръцките евреи в концентрационни лагери, Алис
укрива в жилището си вдовицата Рейчъл Коен и децата й. Домът на Алис
бил на метри от щаба на Гестапо и когато германците станали подозрителни към нея и извикали на разпит, тя се
възползвала от глухотата си и не казала нито дума. Така успяла да спаси
семейство Коен до освобождаването
на Гърция от германските окупатори.
След войната Алис става монахиня, основала свой религиозен орден
и със собствени средства построява
манастир със сиропиталище близо
до Атина. След военния преврат в
Гърция през 1967 г. животът й е застрашен и тя заминава при сина си
Филип в Англия, където заживява
с него и съпругата му в в Бъкингамския дворец. Две години по-късно,
на 5 декември 1969 г., умира. Преди
да почине, Алис изразила волята си
да бъде погребана в манастира на

Света Мария Магдалена в Гетсимания на Елеонския хълм в Ерусалим,
до гроба на любимата си леля. Тъй
като раздала всичко, което имала,
на бедните преди заминаването си
от Гърция, не е притежавала нищо.
На 31 октомври 1994 г. двете преживели деца на Алис – херцогът на
Единбург и принцеса Джордж от Хановер, присъствали на специална церемония в Яд Вашем (паметник на Холокоста) в Йерусалим, на която Алис е
удостоена с титлата „Праведна между
народите” заради това, че превърнала къщата си в Атина в убежище за
евреи по време на Втората световна
война. През 2010 г. британското правителство обявява посмъртно принцеса Алис за герой на Холокоста.
Синът й, принц Филип, по време
на церемонията в нейна памет споделя, че тя не е смятала това, което
прави, за геройство: „Подозирам, че
никога не й е хрумвало, че постъпките й са били по-специални. Тя беше
човек с дълбока религиозна вяра и
приемаше за напълно естествено да
проявява подобна човешка реакция
към хора, изпаднали в беда.”
Публикацията подготви
Петра Ганчева

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София,
ул. „Денкоглу” № 12-14
тел.: (02) 980 47 78
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www.bg.sgbbg.com
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администратор
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инистерството за рехабилитационни услуги в
Оклахома, САЩ (DRS) разширява възможностите за заетост, независим живот и икономическа самостоятелност,
като помага на всички деца и
възрастни с увреждания да намерят своя мост към успеха на
работното място, училище и у
дома. DRS развива в тази посока десетки програми, които помагат на всички тях да водят
по-независим и продуктивен
живот. Една от тях е трудоустрояването на хората с увреждания и кариерна консултация, а
също и обучението на ученици и
студенти, които са слепи, глухи
или с увреден слух. Така, благодарение на една от тези програми, кучето Жасмин намира своя
шанс за живот и работа в училището за глухи.
Не е тайна, че има работливи кучета, котки и понякога дори
по-екзотични домашни любимци,
които са на работа на пълен работен ден в местните магазини, офиси или работни площадки. Кучето
с нежното име Жасмин, за което
съобщиха наскоро много медии
в САЩ, от февруари тази година
работи заедно с придружителката-координатор Гайла Джаксън
като психотерапевт в училището
за глухи деца в Оклахома. Тригодишната Жасмин е била изведена
от приют, в който е имала невероятно трудни преживявания – два
пъти са я взимали оттам и два пъти

Спектър

Жасмин

е връщана обратно…
Открита е от Джаксън, която
я спасява и приютява и впоследствие започват заедно работа в
училището. Оказало се, че това е
точното място за Жасмин!!! И тя
прекарва всеки ден там, заедно с

глухите деца. „Тя не мисли, че това
е работа,” казва Джаксън. Жасмин
знае някои команди в жестов език,
като любимата й „Добро момиче!”,
обикновено придружена с вкусно
лакомство. А, между другото, Жасмин обича лакомства - първото

нещо, което прави, когато пристига училището, е че си пробива път
до третия етаж, където един от служителите винаги я очаква с някоя
вкуснотийка в ръка, приготвена
специално за нея.
Жасмин е нежно, любящо куче,
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което може да прекара целия ден
в гушкане или ласки с учениците и
служителите в училището. Така им
дава шанс да се измъкнат от стреса
и тревожността и просто да се насладят на времето с някой като нея.
Тя с любов помага на учениците да
се успокоят преди тест; да преживеят тежка семейна драма или пък
просто да са в нейната компания,
защото са най-важните хора в света за нея. Това, което децата и мъзрастните откриват в Жасмин, е куче,
пълно с любов и състрадание, което
е имало своята борба в живота си,
своите проблеми им показва с отношението си, че всеки може да преодолява препятствията, на които е
подложен в живота си. А примерите
са много и библиотекарката на училището Леса твърди, че е виждала
много пъти от първа ръка как Жасмин помага на учениците: „Мисля,
че нашите ученици са спечелили
доверието й и тяхното ниво на тревожност драстично намаля!”, казва
Леса Прайс. Сет е студент, който от
малък има страх от кучета. Сега той
играе с Жасмин всеки ден. Жасмин
е помогнала и за преодоляването на
клаустрофобията на един от учениците, която имал още от раждането
си (клаустрофобия – страх от затворено пространство, бел. ред.). и още
много, много други случаи…
Днес всички – и деца, и възрастни, и самата Жасмин, са повече от
щастливи, че могат да са заедно
всеки един работен ден в седмицата!
Превод Петра Ганчева

ВКУСНО

Боб в гърне по рецепта на баба
ПРОДУКТИ:
2 ч. ч. бял боб
2-3 глави кромид лук
2 домата
2 моркова
олио
целина
чубрицa
сол
1-2 ч. л. захар
брашно

ДИАГОНАЛИ

ПРИГОТВЯНЕ:
• Бобът се измива, след което се
вари в глинено гърне.
• Преди да се свари напълно се добавят нарязаните на полумесеци глава лук, на шайби - моркови, целината
и олиото.
• Когато продуктите омекнат се добавят и доматите, чубрица, сол и захар.
• Ястието се оставя да поври 30 минути.
• Приготвя се запръжка от останалата ситно

СУДОКУ

нарязана глава лук, брашно и червен пипер в съотношение 1:2, след което тя се изсипва в гърнето при останалите продукти.
• Бобът в гърне по рецепта на баба се разбърква и се поднася.
Миряна Николаева
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.

НАДЯСНО: 1. Крепост, укрепление. 2. Дворец.
3. Скъпоценен камък с жълтеникав цвят. 4. Голям лист хартия. 5. Предварително подготвена
бетонна плоскост за монтажен строеж. 6. Допълнителна игра между двама съперници при
равен резултат. 7. Железен сандък, или шкаф
за пазене на ценности и пари. 8. Наш живописец, народен художник (1879-1948). 9. Укрепен замък в Краков, Полша, на р. Висла. 10.
Желирана дисперсна система, образувана при
коагулация на колоидни разтвори. 12. Цифра,
която изразява разликата между две нива на
нивелация. 14. Марка руски зърнокомбайни.
17. Химически елемент, безцветен газ, който
не подържа горенето. 18. Линия, която е успоредна на друга линия. 21. Френски оперен
композитор (1803-1856) „Ако бях цар”. 22.
Уред за усилване на електромагнитни вълни.
23. Древно стенобитно оръдие. 24. Гвоздей.
25. Вълна (мор.). 26. Луксозна сграда. 27. Вид
колбас. 30. Положителен полюс на електрическа батерия. 32. Род едногодишно растение от
сем. житни. 33. Изчезнал вид диво говедо.
НАЛЯВО: 2. Дебел многогодишен лед в полярните води. 3. Кълбовиден въздухоплавателен

апарат. 4. Телеграфен апарат за предаване и
приемане от разстояние на текст чрез записване с букви. 5. Най-дребната монета в Турция. 6.
Бяла сплав от олово, мед и антимон за заливане на сачмени лагери. 7. Изкуствено прокопана
река, или воден път. 8. Псевдоним на Станке
Димитров. 9. В средните векове – феодал, зависим от друг феодал. 10. Специално обзаведено
помещение за подслон и ремонт на моторни
коли. 11. Наш композитор и диригент (19302006), операта „Неда”. 13. Река в Сибир, една от
най-големите в света. 15. Род многогодишно лианово растение. 16. Поръчителство на полица.
19. Човек, който слиза дълбоко под водата, специално облечен и с уред за дишане. 20. Монголски скотовъдец. 23. Стара немска сребърна
монета. 24. Разлат, плитък кош, за поставяне
на дрехи и други вещи. 25. Географска област в
Западна Австралия. 26. Тържествен преглед на
войскови части. 27. Просторно помещение за
концерти, приеми и др. 28. Собственото име на
украински поет, художник, рев. демократ (18141861). 29. Синьо анилиново багрило. 31. Псевдоним на Димитър Полянов. 34. Смешник, шут.
Съставил: Иван Манчев

Отговор от бр. 19

