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„ТИХ ТРУД-БУРГАС” ЕООД - КОРЕКТЕН И УТВЪРДЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО

СВЕТЪТ ОТБЕЛЯЗА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ИМАМЕ ВЕЧЕ

Вече е факт тази прекрасна 
детска книга:

„Буквар на българския жес-
томимичен език: ЗОО пъте-
шествие”.

Книжката е направена изцяло 
с авторски илюстрации на жи-

вотни и жестове, като по този на-
чин цели да привлече детското 
внимание, заменяйки класиче-
ските скучни снимки на жестови 
преводачи и картинки с красиви 
илюстрации и рисувано геройче 
с ръчички, превръщайки по този 
начин жестовия език в интересен 
и лесен език, дори за тепърва за-
познаващите се с него.

Липсата на удобства и учебни 
материали, затруднената кому-
никация и дефицитите в образо-
ванието за глухите деца, както и 
слабото популяризиране в обще-
ството на жестовия език, е един от 
най-големите социални пробле-
ми в България. Проектът за изра-
ботване на детска книжка-буквар 
цели да създаде учебни помагала 
за глухите деца в училищата как-
то и за техните съученици, за да 
могат да се учат да четат и пишат 
по-лесно; да улесни работата на 
учителите и родителите на деца 
със слухови увреждания; да на-
сочи публично вниманието към 

този наболял проблем, да го на-
прави обществено достояние и 
да популяризира жестомимичния 
език, мотивирайки повече хора 
да учат езика, както и да насърчи 
превеждането на книги, списа-
ния, предавания, филми и нови-
ни на жестомимичен език, за да 
може да се улесни комуникация-
та, образованието и интеграцията 
на глухите българи.

Продължава на стр. 3

ПЪРВИЯТ БУКВАР НА ЖЕСТОМИМИЧЕН 
ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ

 От 1992 година  и досега по решение на Организа-
цията на обединените нации всяка година на 3 декем-
ври по целия свят се отбелязва Международния ден на 
хората с увреждания.

Темата на Международния ден за хората с увреж-
дания  през 2016 година бе „Постигане на 17 цели 
за бъдещето, което искаме”, като с неотдавнашното 
приемане на 17-те цели за устойчиво развитие (SDGs)  
и ролята им за изграждането на по-всеобхватен и спра-

ведлив свят за хората с увреждания, които включват 
оценка на текущото състояние на Конвенцията за пра-
вата на хората с увреждания се отправя посланието за 
полагане на основите  за бъдеща по-голяма интегра-
ция на хората с увреждания.

Тази година Международният ден на хората с 
увреждания съвпада с 10-годишнината от приема-
нето на Конвенцията за правата на хората с увреж-
дания на ООН – един от най-бързо и широко рати-
фициран международен договор на ООН към днешна 
дата.

Кои са  17-е цели: 1. Бедността; 2. Гладът и сигур-
ността  за изхранването; 3. Здраве; 4. Образование; 5. 
Равенство; 6.  Водата и канализацията; 7. Енергията; 8. 
Икономическият растеж; 9. Инфраструктурата и индус-
триализацията; 10. Неравенството; 11. Градовете; 12. 
Устойчиво потребление и производство; 13. Измене-
нието на климата; 14. Океаните; 15. Биологичното раз-
нообразие, горите, опустяването; 16. Мир, справедли-
вост и силни институции и 17. Партньорствата.

В централата на ООН по повод официалното 
честване на 3 декември, на втори декември се про-

ведоха редица събития, организирани от Депар-
тамента по икономически и социални въпроси в 
сътрудничество с държавите-членки в системата 
на ООН, академичните институции, гражданското 
общество, лица с увреждания организации, така и 
в частния сектор. 

За по-важните от тях, както и за отбелязване-
то на 3 декември по света четете на стр. 4

НА 3 ДЕКЕМВРИ В БЪЛГАРИЯ
Международният ден на хората с увреждания отбе-

лязахме и ние от Съюза на глухите в България. С много 
културни прояви, с изяви на самодейното ни изкуство, 
с много желание и амбиция ние представихме себе си 
в инициативите на нашите районни и териториални ор-
ганизации.

А обществеността   призна и оцени прекрасните ни 
възможности. И ни възнагради с уважение.

Четете на стр. 5
 

(В следващия брой на вестника очаквайте  още 
информация и за другите наши събития в районни-

те и териториалните организации).

Абонаментната кампания  ще продължи 
до 15.12.2016 година.

Абонирането става във всички пощенски станции 
на страната.

Годишният абонамент е 10 лева.
Каталожен № 753

ТИШИНАТИШИНАТИШИНА

Абонирайте се за 
вашия вестник 

Важно съобщение 
до членовете на НАПЖЕБ

ОТЛАГА СЕ ПРОВЕЖДАНЕТО 
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАПЖЕБ

Уважаеми членове на НАПЖЕБ, 
Поради внезапната и огромна загуба 

на непрежалимата ни 
Спаска Джангозова на 04.12.2016 г. 

и траурът, в който се намираме, 
УС на НАПЖЕБ с прискърбие 

ви съобщава, че Общото годишно 
отчетно събрание на 

НАПЖЕБ НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ 
на 10.12.2016 г., 

а СЕ ОТЛАГА за месец ЯНУАРИ 2017 г. 
Като УС на НАПЖЕБ следва да съгласува нова дата 

(съботен ден) през януари, на която е свободна голя-
мата зала в ЦУ на СГБ. 

Предвид траура, не по-рано от другата седмица, 
УС ще може да вземе решение за насрочване на 

нова дата, като съгласно чл.27, ал.2 от устава, след 
публикуването на новата покана, трябва да минат 

поне 30 дни (или повече) до новата насрочена дата за 
провеждане на Общото събрание. 

От Управителния съвет на НАПЖЕБ 
05.12.2016 г., гр. София

 Уважаеми читатели, от днес в поредица от 
публикации вестник „Тишина” ще ви запозна-
ва с дейността на нашите стопански дружества 
„Тих труд” ЕООД.

 Несъмнена е важността на стопанската дей-
ност на Съюза на глухите в България. А нашите 
предприятия – всички знаят, са уникални за живо-
та на глухите хора.

Как се развиват те сега?
Какви проблеми преодоляват и какви успехи 

вече имат днес?
 За дейността на всяко едно от нашите предпри-

ятия ще ви информираме  в една  нова рубрика, 
която откриваме със съдействието на  Направле-
ние „Производствено-стопански въпроси” при Съ-
юза на глухите в България.

Вижте на стр. 3

Няма я Спаска
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С гласуването на бюджет 2017 от 1 
юли пенсиите ще се актуализират 
само с 2.4%, като средната пенсия ще 
стане 341 лв. Така минималната пен-
сия за стаж и възраст ще е 165.25 лв.

Всички плащания от НОИ през 2017 
г. остават замразени  - дневното мини-
мално обезщетение за безработи-
ца остава 7.20 лв., втората година от 
майчинството - 340 лв. Максималният 
осигурителен доход остава 2600 лв., а 
с това и таванът на пенсиите - 910 лв. 
Минималният осигурителен доход за 
самоосигуряващите се става 460 лв. 

 От следващата година ще има  нов 
вид обезщетение за майките, които 
се върнат на работа, преди детето да 
навърши една година (след 135-ия ден 
от раждането). Заедно със заплатата те 
ще получават и половината от майчин-
ството си. Другата новост е, че и бащите 
на осиновените деца ще имат право 
на отпуск от 15 дни при осиновяването 
на дете.
 Променят се периодите на изпла-

щане на обезщетенията за безработица. 
Всички, които имат над 12 години стаж, 
ще получават пари от НОИ по 12 месе-

ца, а досега този максимален срок бе за 
хората с над 25 г. стаж.

Със стаж от 9 до 12 г. обезщетение 
ще се взема 10 месеца, а от 6 до 9 го-
дини - 8 месеца. За всички със стаж до 
3 години обезщетението ще се дава за 
4 месеца.
 От догодина семействата на де-

цата с увреждания ще получават ди-
ференцирана помощ за тях, докато те 
навършат 18 г. (или завършат средно-
то си образование). За дете със и над 
90 на сто ще се получават месечно по 
930 лв. За дете със 70 до 90 на сто ув-

реждане ще се получават месечно по 
450 лв., а тези с 50 до 70 на сто - 350 
лв. Месечната сума обединява всички 
други добавки по закона, който тези 
семейства получават сега. Над 26 хил. 
деца ще получават тези помощи.
 От 1 януари осигуровката за 

пенсия се вдига с един пункт  от 17.8 
на 18.8% за работещите в масовата 
категория труд. От тази стъпка се оч-
акват около 200 млн. лв. допълнително 
в НОИ.

Премахване на отработването в 
събота прие правителството в оставка. 
Според промените в Кодекса на труда и 
няколко закона, сред които този за дър-
жавния служител, когато официален 
празник, с изключение на Великден, 
съвпадне със събота или неделя, по-

неделник ще е неработен ден. 
Официалните празници през следва-

щата година са: 1 януари 2017 – Нова го-
дина – почивен ден 2 януари. 3 март – 
Ден на Освобождението на България от 
османско робство. 16 април – Великден 
– християнската религия отбелязва 

Възкресение Христово. Неработни дни 
са: 14, 15, 16 и 17 април. 1 май  – Ден 
на труда и на международната работни-
ческа солидарност. 6 май  – Гергьовден, 
Ден на храбростта и Българската армия.

24 май  – Денят на българската про-
света и култура и на славянската писме-

ност. 6 септември  – Съединението на 
България. 22 септември  – Ден на неза-
висимостта на България. 24, 25, 26 де-
кември – Коледа. 31 декември 2017 и 
1 януари 2018 – Нова година.

„24 chasa online”

Депутатите решиха – пенсиите ще се увеличат само с 2,4%

Правителството прие премахването на отработването в събота

Парк „Рила” в Дупница – с престижна награда

Заем не се дава на доверие

МОЖЕМ ЛИ ДА ОСТАНЕМ 
ВЕЧНО МЛАДИ?

Мнозина сигурно не си спомнят публикувания 
разказ във вестник „Тишина” за прекрасния парк 
„Рила”, в който членовете на районната организа-
ция на глухите са прекарали не един или два не-
забравими празнични и отморни дни. Този парк е 
най-хубавата скорошна придобивка на дупничани 
и затова бе изключително приятна изненадата от 
решението на Управителният съвет на Българския 
туристически съюз (БТС) с което определи парк 
„Рила” за победител в категория „Партньорство с 
национални и природни паркове”. На специална 
церемония престижната награда беше връчена от 
доц. д-р Алексей Стоев, председател на БТС, на ди-

ректора на „Рила” Красимир Андонов. По този по-
вод хор „Планинарска песен”  и Йодлеров състав 
представиха в коледен концерт своите най-нови 
изпълнения. 

На нас, членовете на РО на глухите от Дупница, 
не ни остава друго, освен да се радваме на при-
знанието, дадено на прекрасния ни парк и се на-
дяваме, че и в бъдеще ще имаме възможността да 
се събираме по повод традиционните и съюзните 
празници в него, за да съхраним в душите си нови 
незабравими емоции и спомени.

Петра Ганчева

 В клуб „Детелина” при териториалната организация на сляпо-глу-
хите в Добрич  гостува доктор Илияна Ананиева. Темата на лекцията 
й беше „Как да останем вечно млади?”.

Лошо е, каза тя, че много млади хора на възраст 30 години из-
глеждат като на 50 и повече – с неправилна стойка, с наднормено 
тегло, подпухнали очи, кисел дъх, лош израз на лицето и т. н. 

Д-р Ананиева ни запозна с десет правила, които, според нея, ни 
осигуряват младост. 

Първото е да спортуваме и да се опитваме да вървим пеша - кол-
кото може повече да изкачваме стъпала и да не използваме асан-
сьори. Второто правило е свързано с храната. Не бива да преяжда-
ме, да ядем по малко в точно определени часове. Лягането в опре-
делен час е следващото правило. Ако не сме се наспали по някаква 
причина, добре е през деня да си наваксаме. Организмът ни се нуж-
дае от осем часа сън в денонощие. Четвъртото правило е свързано 
с приема на вода. Според лекторката, 2 литра вода са достатъчни. 
Стомахът ни, а и всички органи се нуждаят от тази  живителна теч-
ност. Консумацията на сезонни плодове и зеленчуци е другият ключ 
към младостта. Д-р Ананиева препоръча и да се занимаваме с ня-
какво хоби – плетиво, цветарство или нещо друго, защото любимото 
занимание ни поддържа здрави. 

Тя подчерта, че е от значение и това да си носим новите дрехи и 
винаги да се опитваме да изглеждаме добре, особено представите-
лите на „нежния” пол. 

Който може, каза още тя, нека да решава кръстословици. Този 
тип занимание поддържа паметта. Техниката напредва и  е добре 
да четем повече книги и така да обогатяваме информираността си. 
По възможност да по-често да посещаваме кино, театър,  концерти. 

Поредното правило, което ни препоръча, е да участваме в об-
ществения живот на града. Хубаво е да имаме гражданска позиция, 
да гласуваме винаги  и да отстояваме мнението си.

 Не трябва да хленчим и роптаем, а да намерим приятели и да 
не се чувстваме сами в живота. Ако ни тежи мъка, да я споделим с 
близък човек, на когото имаме доверие. Когато се освобождаваме 
от лошите мисли, не трупаме стрес.  

Д-р Ананиева приключи с призива да бъдем добри и да проща-
ваме. 

Таим ли някаква омраза в себе си, няма как да бъдем краси-
ви. Добрите хора са позитивно настроени и са щастливи, тъй 
като раздават топлина.

Калинка Ковачева,  Добрич

ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

На семинара с представи-
телите на женсъветите беше 
повдигнат и въпросът дали е 
възможно човек, който взима за-
еми и не ги връща, може да бъде 
осъден и какво трябва да се на-
прави, за да си получи заслуже-
ното по съдебен ред. Потърси-
хме отговор и го намерихме при 
адвоката на вестник „Уикенд” 
Иван Цицелков, който отговаря 
подробно на жена, попаднала в 
подобна ситуация и го публику-
ваме тук.

Когато от някого се търси 
заем, евентуалният заемодател 
трябва да прецени дали може да 
даде заема и дали този, който го 
е взел, може да го върне; има ли 
му доверие и пр. 

От разписката, която сте ни 
изпратили, става ясно, че заема-
те пари, като заемополучателят 
е длъжен да ги върне до края 
на месеца. Добре е, че сте взе-
ли разписка, угово¬рили сте и 
срок, макар че законът не изис-
ква писме¬ни доказателства за 
суми под 5000 лева. Разбира се, 

получаването на разписка не е 
достатъчно, за да сте спокойни, 
че безпроблемно ще си получи-
те парите.

Най-общо казано, с въпросна-
та разписка вие сте склю¬чили 
договор за заем. Той е уреден в 
Закона за за¬дълженията и до-
говорите (ЗЗД). С договора за 
заем заемодателят предава в 
собственост на заемателя пари 
или други заместими вещи, а за-
емателят се задължава да върне 
заетата сума или вещи от същия 
вид, количество и качества.

Ако заемателят не връща зае-
ма, можете да решите спора по 
съдебен

ред, тъй като разполагате с 
писмен документ за за¬дълже-
нието му - разписка. Разбира се, 
това е свър¬зано със средства, 
време, издирване на длъжника 
и т. н. В случай, че съдът поста-
нови решение във ваша полза, 
ще ви присъди и направените от 
вас по делото съдебно-деловод-
ни разноски - държавни такси, 
адвокатско възна¬граждение 
за един адвокат и пр., които оба-

че трябва да сте претендирали 
предварително най-добре със 
самата искова молба, както и да 
представите списък на разнос-
ките.

Но, дори и да осъдите длъж-
ника, а той излезе недобросъ-
вестен и не връ¬ща парите, ще 
следва да водите изпълнително 
дело. Разполага ли длъжникът с 
някакво имущество, вземания, 
влогове и т. н., към които да на-
сочите изпълнението или прос-
то ще имате да вземате - прецен-
ката е ваша.

От казаното дотук следва, 
че пари, дадени назаем без но-
тариално заверен документ и 
без свидетели, едва ли ще могат 
да бъдат върнати по съдебен 
ред. Т. е., този, който е дал пари-
те назаем, ще пие една студена 
вода…

СОЦИАЛНИ НОВИНИ

В тези къщички се събирахме да празнуваме Изглед от парка през пролетта
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„ТИХ ТРУД- БУРГАС” ЕООД – КОРЕКТЕН И УТВЪРДЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Първият буквар на жестов език в България

 Преди една година управи-
тел на дружеството стана 
РАДОСТИНА ДАРАКЧИЕВА–
ДУКОВА. 

Днес представяме дей-
ността на предприятието в 
интервю на ЛЮБКА ГЕРАСИ-
МОВА, експерт „Производ-
ствено-стопански дейности” 
в СГБ.  

 -Г-жо Дукова, вече близо 1 
година сте управител на дру-
жеството „Тих труд” гр. Бургас. 
Бихте ли представили накрат-

ко дейността на предприяти-
ето?

- Предприятието е основано 
през 1958 година като собстве-
ност на Съюза на глухите в Бъл-
гария. Нашето мото е „Високо 
качество и изключително благо-
приятни производствени цени”. 
Произвеждаме дамска, мъжка и 
детска конфекция от различни 
видове материали: ризи, поли, 
якета, панталони, рокли, спорт-
ни и дънкови облекла; работни 
и медицински облекла, шиваш-
ки изделия с или без подплата. 
Нашата продукция е предимно 

за износ в Германия и Франция. 
Прекратихме производството 
на връхни дрехи и на трикотаж-
ни изделия от акрил, памук и 
смеси, както и ръчно изработе-
ни шалове. От тази продукция 
имаме наличности на склад, 
които ги предлагаме онлайн, 
през Facebook профила на дру-
жеството.

 - Какво отчитате като успех 
за тази една година?

- Най-големият успех за мен 
като нов управител беше запаз-
ването на персонала и неговото 
благосъстояние и удовлетво-
рение. Считам, че най-важният 

актив за всяка фирма са нейни-
те работници и служители, за-
щото и най-модерните машини 
не могат сами да дадат нито ус-
пех, нито творческа атмосфера. 
Приоритет за мен също беше и 
е финансовата стабилизация на 
дружеството.

- Какви са Вашите планове 
за 2017 г.?

- Просперитет във всичките 
му аспекти. Основите са поста-
вени, но не трябва да се спира 
зададената вече посока и инер-
ция. Разбира се, не спирам да се 
оглеждам за развитие на дей-
ността и нови проекти.

- Като дружество, собстве-
ност на Съюза на глухите в 
България, в предприятие-
то работят хора със слухови 
проблеми. Как те се справят 
с изпълнението на трудовите 
норми и как са интегрирани в 
колектива?

- Работниците със слухови 
проблеми са част от нашия ко-
лектив и не се налага да се ин-
тегрират. Всички работещи са 
един цял колектив и не се толе-
рира никой - нито глух, нито чу-
ващ. Изпълнението на нормите 
го доказва - глухите се справят 
идеално и напълно наравно 
с трудовите норми и задания, 
както и чуващите. Създаденият 

екип е заедно на работа, както и 
по фирмените празници. Разде-
ление не се допуска, а и няма.

- Предприятията „Тих труд” 
са специализирани предпри-
ятия за хора с увреждания и 
като такива са част от пред-
приятията на социалната ико-
номика. Според Вас какво още 
би могла да направи държава-
та за тези предприятия?

- Моето лично мнение е, че не 
трябва хората със слухови про-
блеми да са съсредоточени само 
в конкретна сфера на дейност - 
шивашката или бояджийската. 
Трябва да им се даде възмож-
ност за допълнително обучение 
по програми, които да ги обучат 
и на други занаяти. Например 
сладкарството - за мен е място, 
където не се налага постоянна 
речева комуникация; счетовод-
ството, строителството. Също 
така трябва да се осигурят до-
пълнителни субсидии за рабо-
тодатели, които наемат хора с 
увреждания. Така хората с ув-
реждания няма да се изолират 
от останалите, а да се чувстват 
равни.

В следващи броеве на вест-
ник „Тишина” – в поредица от 
публикации,  ще представим 
дейността  и на другите дру-
жества „Тих труд” ЕООД. 

ВИЗИТКА:
 Създадено  през 1958 г. като социално предприятие от сис-

темата на Съюза на глухите в България. От 2008 г. регистрирано 
като „ТИХ ТРУД-Бургас” ЕООД.

 През 2009 г. дружеството успешно защитава СЕРТИФИКАТ БДС 
EN ISO 9001:2007 - гаранция за европейско качество на произ-
вежданата продукция. 

Цел: създаване на условия за трудовата реализация на хората 
с увреден слух и интеграцията им в обществото. 

Дейност: изработка на работно облекло
- по поръчка и ишлеме. 
- престилки, гащеризони, полугащеризони, якета и шуби; 
- туники и панталони, работни костюми; 
- постелъчен инвентар за болнични заведения и други; 
- за фермата, ресторанта, хотела, завода; 
- за работници и охранители; 
- за медицински персонал; 
- летни модели и ватирани зимни облекла. 

Радостина Дукова

От стр. 1
Идеята и концепцията за съдържанието 

на детската книжка-буквар до изработката 
на авторските рисунки и анимираното ге-
ройче, е  на Магдалена Валентинова Панчева 
– студентка четвърти курс по инженерен ди-
зайн в техническия университет в София, на-
правление „Графичен дизайн”. 

Детската книжка е проектирана най-вече 
като помагало-буквар за глухи деца в пре-
дучилищна възраст и първокласници, но е 
насочена и към всички останали деца, както 
и към родители, учители и различни потре-
бителски групи, желаещи да научат азбуката 
на жестовия език.

Целта на цветовата гама и комбинациите 
е да предизвикат емоции и асоциации, за 
да може текстът на буквара не само да дос-
тигне  до потребителя, а да бъда разбран, 
запомнен и асоцииран. Цветовите хармонии 
са така подбрани, че фонът и цветовете да се 
асоциират с даденото животно и неговата 
природна среда и да направят пряка връзка-
та Буква-Животно-Природа. Илюстрациите в 
книгата са с ярки цветове, грабващи детско-
то внимание, като фоновете са в по-бледи 
и заглушени цветове, за да изпъкват като 
акценти елементите на буквите и рисунките 
на животните. Мишката-преводач и аними-
раното геройче, което прави жестовете, са 
решени в светли пастелни цветове на бял 
фон, за да изпъкват сред цялата цветна ком-
позиция и да се открояват лесно.

Смятам, че целите на проекта са постиг-
нати и букварът не само ще бъде интересен 

и ще се хареса на децата, но освен това ще 
популяризира жестовия език и ще напомни 
за много от наболелите социални проблеми 
в обществото. 

За реализирането на това ново учебно 
помагало са отговорни и консултантите по 
проекта: Силвана Павлова (жестов преводач 
на Съюза на глухите в България), д-р Здравка 
Брайкова (дипломен ръководител), Теодора 
Пешева (асистент по графичен дизайн).

А сега нека да ви за-
познаем със самата 
Магдалена, която ни до-
несе готовия буквар и 
отдели време за кратко 
интервю:

- Започвам директ-
но с въпроса: откъде 
ви хрумна идеята да 
направите своята ди-
пломна работа в по-
сока полза за хората с 
увреден слух?

- Много се радвам, че букварът вече е 
готов. Идеята за разработка в тази посока 
се зароди спонтанно като идея за социална 
кампания за хора с увреждания. Проучих 
какво е правено до сега и какво не, после 
се появи идеята за речник, книжка и след 
среща с вас уточнихме от какво имат нужда 
малките деца с увреден слух и така успяхме 
да реализираме идеята.

- Трудно ли беше разработването все 
пак е не малко предизвикателство?

- Не беше лесно, честно казано, за мен 

жестовете на дактил като пръстови кон-
фигурации бяха абсолютно непознати. 
Самото разбиране на жестовете и рисува-
нето им бяха най-трудната част. Много ми 
помогнаха снимките, които направихте на 
Христо. Това улесни работата значително. 
Време отне и самото сглобяване във фор-
мата на книжка, работата с програма, но 
ми беше интересно. Трудно, но не досад-
но; имах хъс и желание през цялото време. 
Така за около три месеца неспирна работа, 
се случи!

- Защо избрахте мишка за герой, а не 
снимка на дете, примерно?

- Децата по-лесно възприемат измислени 
герои, герои от приказки и предпочитат живо-
тинки пред реални образи. Рисуваният герой 
е много по-лесен и приятен за възприемане.

- Да, разбирам! Едно измислено геройче 
е неутрално, но защо точно мишка? Това 
ми напомня на мишките, които изяли 
книжките…

- Няма скрита символика. Търсих забав-
но животинче, което всички деца харесват, 
а и пръстчетата им са най-близо до нашите. 
Нямаше как да е мече, например, те са с ла-
пички.

- Какво е научното заглавие на ваши-
ят проект, тъй като с този буквар ние 
започваме буквално от А и Б да навлиза-
ме в дебрите на жестовия език.

- Научното заглавие е „Дизайн - оформ-
ление и илюстрации на буквар за деца с ув-
реден слух със заглавие „Детски буквар на 
жестомимичен език - ЗОО пътешествие“. А 

идеята дойде от вас самата. 
- Имате ли желание да продължите 

в тази посока, тъй като нашите деца 
имат нужда от подобни учебни помага-
ла?

- Да, определено имам желание и смятам, 
че дизайнерите не трябва да работят само 
по рекламни проекти, а да наблегнат по-ско-
ро на социални и благотворителни каузи.

- За нашите деца в много важно как е 
поднесен светът в книгите и визуализа-
цията е най-бързият поток на информа-
ция, защото тя е много по-зрително осе-
заема и за вас това беше едно прекрасно 
предизвикателство, нали?

- Навлизайки във техния свят аз разби-
рам, че много от тези деца стават добри ху-
дожници и графични дизайнери.

- Това беше дипломната ви разработ-
ка. Оттук - накъде?

- Смятам да си почина около година и 
след това да кандидатствам магистратура в 
чужбина.

- А дотогава ще приемете ли нашата 
покана за доброволно сътрудничество 
по отношение на графичния дизайн за ня-
кои от инициативите на Съюза на глухи-
те в България?

- Разбира се! Това е малък знак за моята 
благодарност, че ми помогнахте в разработ-
ката на работата ми.

- Благодарим и ние! Смятаме, че няма 
нищо случайно на този свят! Успех!

Продължава на стр. 7
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ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОД
СВЕТЪТ ЧЕСТВА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН 

НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

От 1992 г., Международния ден на 
ООН за хората с увреждания (МДХУ) 
се чества всяка година на 3 декем-
ври в целия свят.  В страницата на 
Организацията на обединените на-
ции (ООН) в интернет има цял раз-
дел, посветен на този ден. Ето как-
во се казва там:

Темата за МДХУ за тази година е 
„Постигане на 17 цели за бъдещето, 
което искаме” и тя отбелязва неотдав-
нашното приемане на 17-е цели на 
устойчивото развитие (SDGs) и ролята 
им за изграждането на по-всеобхватен 
и справедлив свят за хората с увреж-
дания.  Целите за тази година включ-
ват оценка на текущото състояние на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания  (КПХУ) и полагане на ос-
новите за бъдещата по-голяма интегра-
ция на хората с увреждания. Тази годи-
на МДХУ съвпада с 10-годишнината от 
приемането на КПХУ - един от най-бър-
зо и широко ратифициран междуна-
роден договор на ООН към днешна 
дата. Кои са 17-е цели: 1. Бедността; 
2. Гладът и сигурността  за изхран-
ването; 3. Здраве; 4. Образование; 5. 
Равенство; 6.  Водата и канализация-
та; 7. Енергията; 8. Икономическият 
растеж; 9. Инфраструктурата и индус-
триализацията; 10. Неравенството; 11. 
Градовете; 12. Устойчиво потребление и 
производство; 13. Изменението на кли-
мата; 14. Океаните; 15. Биологичното 
разнообразие, горите, опустяването; 
16. Мир, справедливост и силни инсти-
туции и 17. Партньорствата.

В централата на ООН по повод 
официалното честване на 3 декем-
ври, на втори декември ще се прове-
дат редица събития, организирани 
от Департамента по икономически 
и социални въпроси в сътрудничест-
во с държавите-членки в система-
та на ООН, академичните институ-
ции, гражданското общество, лица 
с увреждания организации, така и в 
частния сектор. По-важните от тях

На самото откриване на честването 
ще се проведе дискусия, ръководена 
от генералния секретар на ООН, пос-
ветена на 10-годишнината от при-
емането на КПХУ и нейната универ-
салност. Обединени от концепцията за 
17-е цели, кметове на градове от цял 
свят ще споделят своите постижения и 
планове за приобщаващи, достъпни и 
устойчиви градове за всички, със спе-
циално внимание към хората с увреж-
дания.  

Връчване на наградата на ООН за 
добри практики в областта на заетост-
та на хората с увреждания

Представяне на бета версията на 
мобилното приложение IOS 10 на 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания (КПХУ), посве-
тено на 10-а годишнина. Това е първото 
мобилно приложение от този род, кое-
то има за цел да повиши осведоменост-

та за КПХУ, нейното съдържание и зна-
чение за правата на човека и правата 
на хората с увреждания. Бета версията 
включва списък на членовете на КПХУ, 
както и индексите на страните, които са 
подписали и ратифицирали конвенци-
ята с съответните дати.

Heidi Latsky Dance Installation – 
около 30 изпълнители с различни 
увреждания ще образуват жива га-
лерия, посветена на 17-е цели и на 
3 декември. Инсталацията се характе-
ризира с различни дрехи, включващи 
всички цветове на дъгата като метафо-
ра за съпричастност, които се движат 
като скулптури в пространството. 

Дигитална студентска изложба „Аз 
съм... 1 от 1 милиард гласове”, посвете-
на и на 10-а годишнина на КПХУ, която 
ще даде възможност на „гласовете на 
хората с увреждания от целия свят”, да 
се „чуят” чрез виртуални средства. 

Откриване на филмов фестивал, 
който включва късометражни фил-
ми за уврежданията – за да спомогнат 
за повишаването на осведомеността 
по въпросите на хората с увреждания и 
по-нататъшно насърчаване на пълното 
и ефективно участие на хората с увреж-
дания в обществото. 

Откриване на фото изложба, пос-
ветена на пълната интеграция на 
хората с увреждания във всички ас-
пекти от живота на техните общности - 
политически, социални, икономически 
и културни, и на равна основа с други-
те. Фотографиите са така подбрани, че 
да повишат информираността за про-
блемите на хората с увреждания и да 
активират по-голяма подкрепа за дос-
тойнството, правата и благосъстояние-
то на хората с увреждания. 

А ето и информацията в сайта на 
ООН за честването на МДХУ в цял 
свят: 

Бангладеш: Институтът на Хазрат 
Мохамед проведе кръгла маса на 3 де-
кември, на тема: „Насърчаване на при-
общаващ и устойчив икономически 
растеж, заетост и достойни условия на 

труд за всички”, като по време на дис-
кусията се проучиха законовите права 
на хората с увреждания и на инициа-
тивите, предприети от правителството 
за насърчаване на по-приобщаващо 
общество.  

Белгия: Европейската комисия, 
чрез    Европейската мрежа за не-
зависим живот (ENIL), съвместно 
с   Организацията за сигурност и сътруд-
ничество в Европа, еврейската „Принос 
към Европа”, хърватската и норвежска-
та фондации за граждански права, 
проведе кръгла маса по въпросите на 
уврежданията, получени вследствие на 
престъпления от омраза, която включ-
ва констатации от проучването.  Освен 
това ЕК, заедно с Европейската мрежа 
за независим живот и домакините от 
ООН проведе и състезателен тур, свър-
зан с член 19 и член 32 на КПХУ Турът 
е част от Европейската седмица на 
хората с увреждания и е насочен към 

всички желаещи независим живот и съ-
трудничество за развитие. Състезатели 
от ENIL, Европейския форум на хората 
с увреждания, Европейската комисия и 
федерацията на асоциациите на хората 
с увреждания от Того се състезаваха в 
три тура за първото място.

Канада: Традиционно денят на хо-
рата с увреждания се отбелязва пов-
семестно в редица градове: Вегревил 
беше домакин на фестивала на изку-
ствата, който се проведе в библиоте-
ката на града. Участниците рецити-
раха стихове, танцуваха, рисуваха и 
представиха свои фотоси, отразява-
щи живота на хората с увреждания. В 
Стратфорд бе организирана  пореди-
ца от прожекции на филми. В Отава се 
състоя 16-и поред „Празник на хората, 
свързани с уврежданията”, на който 
бяха връчени годишните 12 награди 
за модели за подражание на организа-
ции и работодатели, които практику-
ват включване и пълноценно участие 
на общността от граждани с увреж-
дания. С различни филми, лекции и 
вдъхновяващи истории, разказани от 
първо лице, Денят на хората с увреж-
дания беше отбелязан и в Куентин 
Уест, Онтарио и други градове. 

Индонезия: От 1 ноември до 3 де-
кември Министерството на комуника-
циите и информационните технологии 
проведе поредица от събития за обу-
чение в областта на ИТ, състезания за 
младежи с увреждания, както и диску-
сии с фокус групи в 34 провинции на 
Индонезия по използване на ИТ от хора 
с увреждания.

Италия: Съвместно с общинските 
власти, различните асоциации на хора с 
увреждания осъществиха поредица от 
конференции, филми, театрални поста-
новки, изложби и др., които се прове-

дох в осем области на страната (Борго 
Паче, Ферминаньо, Меркатело дел 
Метауро, Монтекалво Ин Фоля, Пельо, 
Петриано, Сант Анджело и Урбания).

Израел: Фондацията АлМанара 
стартира своята обществена кампания, 
озаглавена „Затвори твоите очи и про-
чети”, чиято цел е да се подчертае зна-
чението на достъпа до информация за 
хората с увреждания. А фотоизложбата 
на Рик Гуидоти в университета в Тел 
Авив предизвика голям интерес сред 
обществеността. В Кнесета (израелско-
то народно събрание) бяха обсъдени 
инициативи и иновации, които да съ-
действат за насърчаване на предпри-
емачеството в областта на помощните 

технологии за хората с увреждания.
Великобритания: В Глазгоу се със-

тоя втората поред годишна среща, 
която обединява хора с увреждания, 
организации на хора с увреждания, 
доставчици на услуги и предприемачи, 
строящи жилища за хора с увреждания 
в Шотландия.

САЩ: Бостън беше домакин на съ-
битие, на което се демонстрираха 

постиженията на хората с уврежда-
ния.  Участниците си взаимодействаха 
с адаптивни спортисти, адвокати за 
хората с увреждания, художници и му-
зиканти с увреждания, запознаваха се с 
подпомагащите технологични средства 
и по този начин представиха пред ши-
роката общественост какво значи да си 
съпричастен и да се включиш активно 
в начина на живот на тези хора. 

В заключение ООН отправя пре-
поръки към държавите-членки как 
да отбележат подобаващо Деня на 
хората с увреждания:

Включване: Организиране и про-
веждане на приобщаващи събития от 
всички заинтересовани страни - прави-
телства, системата на ООН, гражданско-
то общество и организациите на хората 
с увреждания, като вниманието на об-
ществеността се насочи върху въпроси, 
свързани с включването на хората с ув-
реждания в обществото. Такива събития 
са различните форуми, обществени дис-
кусии и информационни кампании на 
които се обсъждат и споделят начините 
за включване и пълно интегриране на 
лицата със специфични способности, за 
да могат да се развиват.

Празници: Планиране и организи-
ране на представления, изложби, фес-
тивали, концерти, с които се предос-
тавя възможност на хората с уврежда-
ния да реализират потенциала си чрез 
талантите си в различните области на 
изкуството, музиката, спорта и науката. 

Кръгли маси, дискусии, лектории и 
конференции, в които да се представят 
най-добрите практики и отправят пре-
поръки към местните политически лиде-
ри, бизнеса, академичните институции, 
културните центрове и др. за съвместно 
включване с хората с увреждания. 

Чрез всички тези широки общест-
вени прояви ще се гарантира, че ва-
шата дейност оставя в наследство и 
води до трайна промяна.

Материала подготви 
Петра Ганчева
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ЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
На 3 декември се отбелязва Международния ден на 

хората с увреждания. Подобно на Деня на хората с увре-
ден слух в последната неделя на месец септември, Трети 
декември е ден, в който отправяме по различен начин, с 
различни инициативи, послания към обществото, с кои-
то да изкажем и покажем проблемите на всички нас, хо-
рата с увреждания, като слагаме ударението върху чо-
века и неговата индивидуалност и лично достойнство, 
а не върху увреждането му. Днес в различни градове в 
страната денят беше отбелязан с многообразни прояви:

Дупница: На втори декември в залата на клуба за со-
циални контакти към районната организация на глухи-
те в града вчера бе открита изложба на произведения, 
създадени от талантливите ръце на жените с увреден 
слух – майсторката на гоблени Гергина Джунова; Елена 
Няголова представи най-новите си дърворезби; а Елена 
Тричкова, Жана Стоименова и Петра Ганчева показаха 
коя от коя по-майсторски избродирани и изплетени по-
кривки и терлици. За пореден път жените с увреден слух 
от града доказаха своите многообразни способности и 
талант и се радваха на подобаващо уважение и почит. 
Изложбата ще продължи до края на следващата седмица.

Бургас: „Желаем ви много любов!” - това послание 
отправиха участниците в концерта в Младежкия кул-
турен център по повод 3 декември,  Международнит 
ден на хората с увреждания. Организиран за десета 
поредна година, в него участваха представители на 
районната организация на глухите, Дружеството за 
диабетици и инвалиди „Зора-2000”, Дневен център за 
възрастни хора с увреждания, Защитено жилище за 
лица с психически разстройства, Център за социална 
рехабилитация и интеграция на хора със зрителни ув-
реждания, Сдружение „Социален център”, Защитено 
жилище за хора с умствена изостаналост, Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреж-
дания,  Защитено жилище за лица с психични разстрой-
ства,   Сдружение „Лъч надежда”, Защитено жилище за 
хора с умствена изостаналост и др.

Участниците представиха коледни песни, театрални 
етюди, стихове и танци под аплодисментите на публи-
ката, като участничката от РО на глухите в Бургас Мина 
Карагьозова получи специална грамота за чудесното си 
представяне.

„Желая ви да бъдете все така позитивни и да развива-

те таланта си. Поздравявам ви с празника и ви желая да 
съхраните вдъхновението си и обичта си към околните. 
Нека предстоящите празници бъдат щастливи за вас”, 
отправи към всички тях своя поздрав кметът Димитър 
Николов. Той благодари на социалните работници за 
грижата им и допълни, че хората с увреждания се нуж-
даят от уважение. Участниците в концерта бяха поздра-
вени и от заместник-кмета д-р Лорис Мануелян, както и 
от Мая Казанджиева, директор „Здравеопазване и соци-
ални дейности” в общината.

Матилда Чорней
Координатор РО Бургас

Сандански: по инициатива на общината в града във 
фоайето на общинската сграда вчера бе открита пър-
вата самостоятелна изложба на художничката Вяра 
Кифова под наслов „И ние можем”. Вяра е член на те-
риториалната организация на глухите в града, следва 
„Индустриален дизайн” в Националната художествена 
академия, като творческият й път е в посоката на ди-
зайна, но сърцето й е отдадено на живописта. „Дни като 
този са повод за размисъл за болката и надеждата, за 
човешкото милосърдие   и съпричастност.     Изпълнени 
са с дълбок смисъл и носят послания за добра дума, за 
приятелска длан, за грижа и внимание. Съдбата по стра-
нен начин докосва всеки от нас. Едни поставя в нерав-
ностойно положение и отношението ни към тях е белег 
за цивилизованост, която измерваме с толерантност, с 
любов и разбиране. Знам, че нашата съпричастност не 
би имала смисъл, ако се измерва с доброто ни чувство 
и с добрите пожелания само в този ден. Затова, макар и 
все в самото начало на своето управление, аз и екипът 
ми ще насочим усилията си към конкретните нужди на 
хората с увреждания. В грижата за тях място за демаго-
гия няма. Нека всички отворим сърцата си, защото те са 
част от нас, от нашето битие. Скъпи хора, деца, младежи 
и в по-зряла възраст, много от вас животът дари с талант 
на поети, художници, певци, компютърни гении. С дъл-
бока почит към вас, мили хора, приемете моето искрено 
уважение за силата на духа, за вечната, жива надежда, 
която ви държи прави, за упоритата всекидневна бит-
ка за устояване на човешкото ви достойнство и място в 
живота. Приемете сърдечните ми пожелания за вяра в 
доброто! Ние сме с вас!” каза Кирил Котев, кмет на общи-
ната, по повод Деня на хората с увреждания. 

Текста подготви Петра Ганчева

(В следващия брой на вестника очаквайте  още 
информация и за другите наши събития в районни-

те и териториалните организации).

И В БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗАХМЕ ПРАЗНИКА ДОСТОЙНО

ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

Специално училище за ученици с увреден слух „Свети 
Иван Рилски” отбеляза 3 декември – Международен ден 
за солидарност с проблемите на хората с увреждания. 
Това е ден, в който се засилва дискусията по темата за 
свободния и независим живот на хората с увреждания, 
за тяхното пълноправно участие в обществото. На този 
ден ние си подаваме ръка в знак на солидарност, защото 
общото между нас е повече от различието ни. Хората с 
увреждания заслужават това.  

Гости на нашето тържество бяха д-р Дарин Димитров, 
кмет на община Търговище, Хатидже Алиева, председа-
тел на общинския съвет, представители на  общината, 
родители, членове на Обществения съвет в СУУУС „Све-
ти Иван Рилски”.

Д-р Дарин Димитров поздрави учениците и педагоги-
ческия колектив с Международния ден за солидарност с 
проблемите на хората с увреждания, като пожела здра-
ве, успехи и много бъдещи творчески изяви.

Чрез стихотворението „Песен на  надеждата” от Не-
дялко Йорданов, Анета Росева от ХІІ клас заяви: „Аз 

вярвам, аз мога, аз зная!” – думи, които доказват въз-
можностите и талантите на нашите ученици, които пред-
ставиха на тържеството. Нашите ученици изпълниха 
съвременен вариант на „Хей ръчички” с жест и мимика, 
представиха драматизация по „Сливи за смет”, танцува-
ха модерни танци „Тока тока”. Група ученици от VІІ и VІІІ 
клас взривиха публиката с песента „Пред Бога раждаме 
се равни”, доказваща, че чрез своята творческа изява 
децата с увреден слух се чувстват пълноценни в съвре-
менното общество.

Нашите приятели от балет „Вега“ с художествен ръ-
ководител Мариянна Савова, група ученици от III ОУ 
„П.Р.Славейков“ с художествен  ръководител  Донка То-
тева,  Вероника Деанова  от ОДК с ръководител Лидия 
Русева поздравиха всички присъстващи със своите пре-
красни изпълнеия. 

Директорът на училището Росен Милачков в своето 
изказване сподели: „Сърдечно благодаря, че бяхме ви-
соко оценени от ръководството на общината; благодаря 
и на родителите, които винаги са  рамо до рамо в об-

щата работа с децата с увреждания .  Хората с уврежда-
ния имат своите способности, само трябва да им се даде 
шанс да ги развием. На територията на нашето училище 
и на нашата община тези възможности се дават и ние се 
чувстваме щастливи.”

Защото всички еднакво чуват щастието!
Полина Тодорова,

зам.-директор по учебната дейност
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„Действие за хора с увреден слух”
 („Action for loss hearing people”)

Пред „прага” сме на Коледа и новогодишните празници. Тези дни са изпълнени с 
положителни очаквания и желание да бъдем добри, да бъдем полезни и да помогнем 
на хора, които имат нужда от това. 

В навечерието на тези светли празници, искам да ви разкажа за хора, които са пре-
върнали в свое ежедневие и мисия това да помагат на други хора – на хора загубили 
слуха си. Хора, обединили своята кауза под името „Действие за хора с увреден слух” 
(„Action for loss hearing people”).

Организацията е много популярна в Англия и развива дейност, насочена изключи-
телно към подобряване живота на хората с увреден слух в Обединеното кралство.  

Създадена е на 09.06. 1911 г. от Лео Бон (глух търговец и банкер), като 
„Национално бюро за насърчаване общото благосъстояние на глухите хора в 
Лондон”. 

От самото начало целите са били амбициозни: да подкрепят и да се грижат за хора-
та с увреден слух, да се повиши информираността на хора за риска от загуба на слуха. 
През всичките години от създаването си, организацията е реализирала значителни 
дейности, кампании, събира дарения и променя съществено живота на хората, загу-
били слуха си по различни причини и разширява дейността си в цяла Великобритания.

Хората работещи в организацията са доброволци. Те са експерти в осигуряването 
на подкрепа на хора със слухови проблеми. Осигуряват се ежедневни грижи за глухи 
хора, които имат необходимост и от допълнителни грижи. Екипът предоставя комуни-

кационни услуги и обучения, включително 
и подготовка на професионални прево-
дачи. Набират се средства и се подкрепят 
научните изследвания за превенция при 
евентуална частична загуба на слуха или 
шум в ушитe.

Ето някои значителни факти от ис-
торията на организацията, променили 
значимо живота на хората със загуба на 
слуха във Великобритания:

1929 г. - Откриване на първия жилищен 
дом за възрастни глухи жени в Бароуфор, 
Ланкшър.

1939-45 г., по време на Втората светов-
на война са изпратени слухови апарати за 
глухи военнопленници, загубили частично 
слуха си по време на военни действия.

1948 г. - Благодарение на лобирането на представители на организацията пред пра-
вителството, Националната здравна служба осигурява за първи път безплатни слухо-
ви апарати и батерии за тях.   

1958 г. - Херцогът на Единбург става патрон на организацията.
1960 г. - Стартира прилагането на скрининг тест за деца.
1974 г. - Стартира дългосрочна кампания за набиране на средства за научни изслед-

вания в областта на загубата на слуха и до този момент това е приоритет. 
1991 г. - Стартира услугата Typetalk с дарение от 4 мил. британски лири от British 

Telecom. Това е национална услуга за дигитално предаване на информация по телефо-
на, която дава възможност на хората с увреден слух да общуват с чуващи хора, използ-
вайки телефонната мрежа.

2001 г. - Организацията успява да убеди правителството да повиши изискванията за 
субтитриране на телевизионни предавания от 50% до 80%.

На 9.06.2011 г. „Action for loss hearing people” празнува своята 100-годишнина с из-
ключителна активност в цяла Великобритания, а от 2013 г. патрон на организацията 
става Негово Височество принц Андрю, дук на Йорк.

Както всяка Коледа, и тази година организацията ще „подари надежда” на хи-
ляди хора с увреден слух във Великобритания, ще подкрепи и осигури нуждите 
им.

 Хиляди хора са включени като доброволци в тази благородна мисия и от своя стра-
на хиляди глухи хора са им благодарни за това. 

Дейността на „Action for loss hearing people” е доказателство за това, че когато всич-
ки заинтересовани страни са включени активно, мечтите на хора та стават реалност. 
И не само на Коледа. 

Мария Димитрова

Доброто нека шества по света! LipNet - технология за 
четене по устните

За пета поредна година на 20 ноември в цял 
свят - над 120 града, в повече от 50 държави 
над 15 000 участници се включиха в „Dance for 
Kindness” – флашмоб, в който показаха, че не-
зависимо от различията в раса, религия, етни-
ческа принадлежност, култура, образование, 
произход и т. н., са обединени от добротата.

В своето послание, отправено преди три години 
по телевизия „ТЕД”, ОрлиУаба, инициаторката на 
„Dance for Kindness” сподели, че в този ден – денят 
на годишния световен танц  в името на добротата, 
„изпитва неимоверно чувство на гордост. Защото 
в тези едва 4 минути, в които всички замръзват в 
пози, предаващи знаците на доброто, спират за-
бързаното време и карат десетки други хора да 
се загледат в миговете на сторено добро, да по-
чувстват със сърцата си добротата. Да видят, че 
тези четири минути, когато вдигаш паднало порт-
моне, изненадваш приятел с подарък или просто 
караш някой да се усмихне – са най-простичките 
неща, които всички ние можем да ги направим 
и които олицетворяват самото естество и същ-

ността на доброта. И както тъмнината е отсъствие 
на светлина, така и малко количество светлина 
може да премахне мрака и предизвикателството 
е именно в това – да покажем,  че доброто винаги 
ще бъде победител; че когато се издигаме над ом-
разата, алчността и арогантността и проправяме 
пътя за другите, ние им предаваме нашето посла-
ние: не позволявай на никого да приглуши светли-
ните от очите ти! Бъди силен, бъди добър и светът 
ще стане едно наистина добро място за живеене!”

България също вече пета година е част от посла-
нието на Орли – на 20 ноември пред НДК десетки 
хора се включиха в „Dance for Kindness” и предадо-
ха за пореден път посланието на доброто, обико-
лило света. Би било чудесно, ако и самодейците 
ни от танцовите колективи, доказали безспорния 
си талант като невероятни танцьори, се включат в 
инициативата на Орли в този ден. Да станеш част 
от добротата е благородна мисия и чест – и е хуба-
во заедно с всички други хора по света да я осъ-
ществим, нали?

Петра Ганчева

Изследователи от университета в Оксфорд са разработили LipNet 
- машинен алгоритъм за разчитане на казаното по устните, който 
разпознава изреченото с точност до 93%. При глухите хора, които 
отчитат по устните, тази точност е едва 52,3%. Досегашните тестове 
на учените показват, че софтуерът успява да демонстрира значител-
но по-добри резултати дори от най-опитните хора, които могат да 
четат по устните. LipNet все още се намира в бета фаза на разработ-
ка и се отличава с доста бърза скорост на работа. Засега техноло-
гията, която е разработвана в продължение на три години, е спо-
собна да разпознава само английски език. Разработчиците търсят 
потенциални сфери за нейното приложение. Машинното четене по 
устните има огромен потенциал при използването на приложения 
за усъвършенстването на слуховите апарати, а също и при хората с 
увреден слух – субтитрите ще станат автоматични, дори и за преки 
излъчвания. С нейна помощ, примерно, ще може да се разбере как-
во е казал футболистът на съдията в разгара на мача в другия край 
на стадиона. 

Учените са оптимизирали LipNet да може в реално време да 
„прочете” какво казва човек в дадено видео и да разбере неговите 
думи. На този етап системата е обучена да използва огромна база 
данни с името GRID. В нея се съдържа колекция от десетки хиляди 
клипове направени от 34 доброволци, които четат предварително 
подбрани изречения. Всяко видео е с продължителност от едва три 
секунди. LipNet тепърва ще става все по-добър софтуер и няма да 
е далеч моментът, в който глухите ще могат да гледат на света чрез 
контактни мултимедийни екрани, а всички звуци, предназначени за 
тях, ще могат да се отразяват във вид на субтитри директно в очите 
или мозъка. 

Превод Петра Ганчева
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Продължава от стр. 3
  Нека ви запозная и с Христо Петков, 

едно от децата на АРДУС, както ги наричаме. 
Познавам Христо от 5 години. Тази година 
на рехабилитационния лагер, който асоциа-
цията организира традиционно, той ми спо-
дели, че иска да се занимава с жестов език, 
иска да се снима и да помага в различни 
каузи, свързани със света на глухите. И ето, 
че се появи възможност неговото желание 
да се сбъдне. С него направихме снимки на 
буквите от азбуката, както и на всяко едно 
животно, започващо със съответната буква. 
Изпратихме снимките на Магдалена и така 
подпомогнахме реализирането на основна-
та идея. За Христо ще ни разкаже майка му 
Десислава Иванова. Това прекрасно дете, 
вече младеж,  се ражда през 2003 г. в пълно 
здраве. До двегодишната му възраст всичко 
върви нормално. Като всяко дете, започва 
да изрича срички, кратки думи. Към третата 
му годинка, когато  речта придобива свър-
зан характер и се появяват изречения, кои-
то стават все по-сложни, Христо започва да 

проявява „характер” и влиза често в състоя-
ния на хиперактивност. Родителите го от-
дават на възрастта. Но не е само това, все 
по-често той не реагира на вербална реч и 
родителите започват да се притесняват все 
повече. Дори майката в един момент си ми-
сли, че детето е с процент аутизъм.   Никой 

не се досеща, че може да е проблем със 
слуха, защото на редовните прегледи при 
пляскане с ръце зад гърба му той реагира. 
Започват проблемите и в детската градина, 
детето трудно комуникира с възпитатели и 
деца от групата. Това мобилизира родите-
лите и те провеждат множество разговори 
със специалисти. Румяна Стоянова, колежка 
на майката, психолог и сурдопедагог, ги на-
сочва към ИСУЛ и доц. Спиридонова. След 
аудиограмата се установява, че има загуба 
на слуха на едното ухо 68 %, а на другото 
70%. Шокът е голям за всички.  Слухови апа-
рати слагат и на двете уши. От този момент 
до първи клас рехабилитация на слуха и 
говора му прави Стоянова в домашни усло-
вия. Родителите са й безкрайно благодарни 
до днес. Така в първи клас Христо постъп-
ва в масово училище и до този момент не 
познава други деца с увреден слух, нито 
пък жестовия език като средство за кому-
никация. Отново Румяна Стоянова насочва 
родителите към Асоциацията на родители-
те на деца с увреден слух и стават редовни 

членове, като ползват пълния пакет по-
мощни услуги за рехабилитация на детето. 
Христо ходи на рехабилитация в кабинет 
в специалното училище за деца с увреден 
слух в София и там среща и жестовия език в 
действие. Впечатлен е, но живеейки в чува-
ща среда, няма как да го практикува. Среща 
езика само по време на рехабилитация. 
Израствайки, детето започва да търси все 
повече приятели със същия дефицит и днес 
той твърдо заявява, че иска да учи жестов 
език, за да може да разговаря спокойно и 
уверено с приятелчетата си. Участието му 
в такъв проект е първата сериозна стъпка 
в тази посока и той е изключително ентуси-
азиран. Съюзът на глухите в България при-
ветства всички млади и талантливи деца и 
артистичният талант на Христо чудесно се 
вписва в съюзната концепция за все по-но-
ви и различни инициативи във връзка с кул-
турното развитие на хората с увреден слух, 
в основата на което е именно жестовият 
език.

Силвана Павлова

Първият буквар на жестов език в България

Една от целите, които сме си 
поставили в териториалната ор-
ганизация на глухите в Добрич е 
да поддържаме приятелски вза-
имоотношения не само с другите 
организации в системата на СГБ, 
а също и с неправителствени та-
кива за хора с увреждания в на-
шия град. 

С тази цел на 18 септември 
беше организирана приятелска 
футболна среща между отбори-
те от Добрич и Варна, като до-
макини бяхме ние. Естествено, 
варненци бяха фаворити в дву-
боя, но това не помрачи настро-
ението ни - срещата продължи 
в клуба за социални контакти 
и разходка в красивия ни парк. 
Беше запланувано да има втора 
среща между отборите след 1-2 
месеца, като домакини да са вар-
ненци. За наша изненада, бяхме 
поканени заедно с глухите фут-
болисти от Варна да гостуваме 
на футболния клуб на глухите в 

Шумен. Поканата бе за съвмест-
но футболно „дерби” на 27 ноем-
ври, организирано от тях. 

И така в уречения ден футбо-
листи и фенове потеглихме за-
едно със собствен транспорт за 
Шумен. Когато пристигнахме, 
бяхме посрещнати от предсе-
дателя на шуменския футболен 
клуб на глухите Али Мехмед Али. 
С подкрепата на Даниел Даулов, 
главен експерт по младежки 
дейности, спорт и култура към 
общината, домакините осигури-
ли две игрища в спортната база 
„Атлетик арена”. Преди начало-
то на мачовете председателят 
на шуменския футболен клуб 
и представителят на общината 
отправиха кратко приветствие 
всички присъстващи – футболи-
сти и зрители. 

В мачовете взеха участие от-
борите на глухите футболисти 
от Шумен, Варна, Търговище 
и Добрич, а сред зрителите 

имаше и много фенове с увре-
ден слух от четирите градове. 
Срещите преминаха много емо-
ционално, с положителни емо-
ции, понеже всички уважаваха 
противника, най-вече защото 
повечето се познаваха от деца и 
са учили заедно. Нямаше възрас-
това граница, затова в отборите 
участваха от млади до ветерани. 
Но..., каква беше изненадата ни, 
когато видяхме една дама в от-
бора на Търговище! Тя по нищо 
не отстъпваше на мъжете и игра-
еше рамо до рамо с тях! 

След като приключиха срещи-
те, бяхме поканени от домакини-
те в клуба за социални контакти, 
където щяха да връчат награди-
те. Макар да имаше победители 
и победени, духът беше на ниво 
и при едните, и при другите. А 
най-голямата изненада ни оч-
акваше в клуба - като влязохме, 
видяхме наредени купи и плаке-
ти. Оказа се, че те не са купи за І, 

ІІ и ІІІ място, а са специално изра-
ботени по повод половинвеков-
ният юбилей на футболния клуб 
на глухите в Шумен и 5 години от 
основаването на спортния клуб 
на глухите в града. Председателят 
Али Мехмед поздрави всички 
участници в приятелската футбол-
на среща и им благодари за това, 
че са откликнали на поканата. 
Последва едноминутно мълча-
ние и поклон в памет на почи-
налите футболисти. Али изказа и 
благодарност към ръководството 
на общината за дългогодишната 
подкрепа и сътрудничество и пре-
достави на госта да връчи юби-
лейните купи на капитаните на от-
борите. След това бяха раздадени 
и юбилейните плакети на фут-
болистите-ветерани, които про-
дължават да подкрепят морално 
клуба, а на починалите плакетите 
бяха връчени на техните близки, 
които почетоха празника. 

Накрая бяхме сюрпризирани с 
още една изненада - две големи 
торти, едната посветена на 50-го-

дишния юбилей на футболния 
клуб, а другата - на 5-годишни-
ната на спортния клуб. След дух-
ването на свещичките бе откри-
то огромно табло със снимки от 
основаването на клуба досега. 
Фотосите със спомените от слав-
ните времена просълзиха очите 
на ветераните и им припомниха 
младите години. 

Тържеството продължи с по-
черпка от домакините и приятел-
ски раздумки. Беше ни трудно да 
се разделим, но ни чакаше път и 
се наложи да се сбогуваме. 

От мое име и от името на до-
бричлии искам да благодаря за 
гостоприемството и перфектната 
организация на спортната среща 
от страна на футболния клуб в 
Шумен в лицето на Али Мехмед и 
членовете на клуба. Пожелаваме 
им здраве, още повече спортни 
успехи и все така да са с отворе-
ни сърца към своите приятели, 
братя и сестри по съдба! 

Петя Митева,
ТО-Добрич

Юбилейна среща



ТИШИНАТИШИНАТИШИНА888 9 декември 20169 декември 20169 декември 2016СпектърСпектърСпектърСпектърСпектърСпектър

СУДОКУ

Отговор от бр. 20

Судоку се играе на решетка която се 
състои от 9 x 9 пространства разпределе-
ни на 9 реда (разположени хоризонтал-
но) и 9 колони (разположени вертикално) 
групирани в квадрати с размери 3 x 3.

Всеки ред, колона и квадрат (9 прос-
транства всеки) трябва да бъде попълнен 
с числата от 1 до 9 без да се повтарят ни-
какви числа в ред, колона или квадрат.

Зимата, ах, зимата…

Кулинарна надпревара
Картофени сарми

Думите, четени отляво 
надясно и отдясно наляво, 
имат едно и също значение.

При правилно решение, в 
средната удебелена колон-
ка, ще прочетете старин-
но оръжие за нанасяне на 
удари, което се състои от 
стоманена топка на дърве-
на дръжка (мн.ч.).

1. Етикет, печат, поставен 
на стока, за да бъде купувана 
като предпочитана пред дру-
га стока. 2. Тропическо дърво 
с ароматични плодове. 3. Во-
лен войник от Украйна, Дон-
ска област и др. 4. Вид ради-
олокатор. 5. Град в Боливия, 
адм. център на едноименен 
департамент. 6. Система ре-
волвер с въртящ се барабан. 
7. Мохамедански духовници. 
8. Наш живописец и карикату-
рист (1904-1989 г.) 9. Героиня 
на Рихард Щраус от операта 
„Кавалерът на розата”.

Съставил: Иван Манчев

ИГРОСЛОВИЦА

ВКУСНО

ХУМОР

Дойде - внезапно, с вятър и в 
падналия мрак. 

„А? Какво е това меко, бяло, 
студено и мокро?!?” - погледна 
ме Ари изненадан и уплашен. 
Той така реагира винаги - пър-
во с уплаха и страх, а после 

започва боязливо да проучва 
новото, с което се е сблъскал 
за n-ти пореден път...

А аз, загледана в падащите 
снежни парцали, стелещи се 
тихо по земята, клоните, пъте-
ката и чимширите, объркана 

от шарените мисли в главата 
ми, гледах белотата пред очите 
си и не знаех да се радвам или 
тъжа... 

Чувствата в душата ми - до-
сущ като мислите - бяха също 
объркани. Радвах се - заради 
Ари, който изкрейзваше от кеф 
сред всичкия този пухкав сняг, 
стигнал до гърдите му чак. Тъ-
гувах - кръговратът в приро-
дата до болка ми напомня за 
човешкия: едва поели първата 
глътка въздух с появата си на 
тази Земя, също като проле-
тта започваме да се радваме 
на живота. Зрелостта ни идва 
като лятото - знойно, изпълне-
но с безумна страст и емоции... 
Есента с прощалните си багри 
и тихата, недоловима тъга, е 
едно лекичко бодване в сър-
цето с напомнянето, че набли-
жава заникът на дните ни. И... 

зимата - с възторжените детски 
писъци по пързалките, с нена-
дейния удар на снежна топка и 
бликнал като ручей смях. Със 
студа, парещ устните и бузите, 

но и с дъх топлота и уют, на Ко-
леда. И с нахлулата в сърцето 
ти безнадеждната яснота, че си 
отиваш. Но идва пролет, нали?

Петра Ганчева

Наскоро в клуб „Алексеевска” в Москва се провел из-
ключително интересен конкурс по повод коледните и 
новогодишните празници. Фоторепортажът от събити-
ето представя нагледно както приготвените кулинарни 
шедьоври, така и победителите в конкурса - плодовата 
елха на Вия Игнатова и елхата от изкусно наредени гра-

хови зърна, гарнирани с царевични вместо топки, със 
звезда от морков на върха. Публикуваме част от сним-
ките, като се надяваме оригиналните идеи на участнич-
ките в конкурса да вдъхновят и нашите жени да се проб-
ват в подобно вкуснотийско състезание.

Снимки МГО ВОГ.ру

Зимата малко по малко затяга 
своята ледена прегръдка. И аро-
матите на зимните ястия завла-
дяват къщите. Коледни пости 
са и едно от любимите постни 
ястия на моята приятелка РЕНИ 
ИВАНОВА от Червен бряг (тя е 
тежкочуваща, страхотна кули-
нарка и градинарка) са картофе-
ните сарми. 

Необходими продукти: 500 гра-
ма сварени и намачкани картофи; 1 
кисела зелка; 1 глава кромид лук; 6 с. 
л. олио; 125 мл (1/2 ч. ч.) доматен сок; 
магданоз; смлян черен пипер и сол. 

Приготвяне: В половината от 
мазнината се задушава дребно на-
рязаният кромид лук, прибавят се 
картофите, нарязаният на дребно ма-
гданоз, черният пипер и солта, като 
през цялото време се бърка. Така 
приготвената смес  от картофената 
плънка се слага по малко в зелевите 
листа (дозата е около една супена 

лъжица плънка), които се завиват на 
сарми и се нареждат в плитка тен-
джера. Наредените сарми се заливат 
с останалата мазнина, доматения сок 
и вода, колкото да ги покрие. Варят 
се, докато станат готови.

Текста подготви 
Петра Ганчева

А знаете ли че….
***
Усмивката може да бъде грозна, 

дори и да разкрива прекрасни зъби. 
Може да бъде и искрена, дори с 
фалшиви.

***
Не е достатъчно да не повтаряме 

старите грешки, а и да не допускаме 
нови.

***

***
Може и да не работиш както 

трябва, ако си се сработил с когото 
трябва.

***
И при водопроводчиците не 

всичко е „като по вода”.

***
Ако искаш всички да ти играят по 

гайдата, стани… гайдар.

***
Кривогледите са по-щастливи от 

черногледите. За тях поне има очи-
ла.

***
Когато някой охотно ти дава път 

пред себе си, помисли дали не цели 
да направи пъртина, по която да 
премине безпрепятствено.

***
По-изгодно от работенето е... 

сработването.

Слав Делиславов


