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ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

нас за кой ли път заявяваме,
че сме като всички останали
хора – с мечтите, болките и
малкото си радости, и с право
искаме да своето достойно
място сред тях…

3 декември е обявен за
световен ден на хората с
увреждания през 1992 г.
от Генералната асамблея
на ООН. Оттогава досега на
този ден в цял свят се организират събития, които
да напомнят, че е необходима ефективна промяна
в условията им на живот,
чрез обществена и правителствена подкрепа на
достойнството, правата и

добруването на тези хора.
Този ден, както и Международният ден на глухите,
не е празник – той не се
чества, а се отбелязва – на
него хората с увреждания
по цял свят организират
различни културни и обществени инициативи, за
да покажат че са можещи и талантливи хора. Да
напомнят, че ги има, че са
част от обществото и тряб-

Четете на
стр. 2, 3 и 4 за изявите
на нашите членове от
страната.
Ще се зарадвате
от доброто, което
са сторили, за
да представят
достойнството ни.
ва да заемат с право своето достойно място в него.
В световен мащаб над
1 млрд. души, или около
15% от населението, имат
някаква форма на увреждане. В България, по данни
на НСИ, с призната трайно

ПЪРВО УЧАСТИЕ НА ДЕЛЕГАТИ ОТ НАПЖЕБ В
ГЕНЕРАЛНАТА АСАМБЛЕЯ И КОНФЕРЕНЦИЯ
НА EFSLI В ТУЛУЗА, ФРАНЦИЯ

От 7 до 10 септември в
гр. Тулуза, Франция се проведе Генерална асамблея и
конференция на Европейския форум на жестовите
преводачи (EFSLI). EFSLI е
създадена през 1992 г. и
тази година тя чества своя
25-годишен юбилей. Сред
пълноправните й членове
от 2016 г. вече е и Националната асоциация на преводачите на жестов език в
България (НАПЖЕБ). Тази

година за първи път имаше
наше участие в асамблеята
и конференцията на EFSLI,
които се провеждат ежегодно и събират представители от всички национални
организации на жестовите
преводачи от европейските държави. Милена
Гъркова-Калинова, председател на НАПЖЕБ и Марина Пенева, член на УС,
отговарящ по финансовите въпроси, представиха

110 ГОДИНИ SINOSZ
Тази година, на 11 ноември
в Будапеща, бе тържествено отбелязана 110-годишнината на
най-старата организация на глухите в Европа - унгарската SINOSZ.
Честването бе по време на
Третата международна конференция на Световната федерация

НАПЖЕБ на този важен форум като нашето участие се
осъществи благодарение
на финансовата подкрепа
на Специалния помощен
фонд (SAF) към EFSLI и Съюза на глухите в България
(СГБ).
Продължава
на стр. 5

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:

Награда за филма „Глухите деца” на Алекс де Ронд
На третия поред тазгодишен Международен
фестивал на документалния филм Амстердам
(IDFA) , който се състоя от 15 до 26 ноември 2017 година, един от наградените филми бе на глухия режисьор и оператор Алекс де Ронд, озаглавен „Deaf

намалена работоспособност или със степен на увреждане са около 500 000
души, от които 10 000 са
деца.
И винаги на тази дата „звъни” една тъжна нотка в душите ни – защото в този ден у

Child” – „Глухите деца”.
На стр. 7 представяме постиженията филмовото изкуство, което достига върхове в пресъздаването на живота на глухите хора.

на глухите, която също се състоя в
унгарската столица.
Приветствия поднесоха Колин
Алън, президент на СФГ, евродепутатът Адам Коша и още много
други официални лица, представляващи страните-участнички в
конференцията.
За богатата и невероятно
полезна дейност на SINOSZ ви
разказваме днес.
Четете на стр. 7

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
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Съюзен живот
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ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН
В интернет страницата на омбудсмана на
РБългария Мая Манолова по повод
Трети декември е публикуван следният текст:

„Посланията на този ден са различни, защото и политиките по отношение
на хората с увреждания имат много лица. Предизвикателството на днешния ден обаче е, че той задължава всички, които говорят и обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и
неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането
му. Това е европейският модел на политики към и за хората с увреждания,
който и България трябва да следва. Нормата на чл. 26 от Хартата за основните права на Европейския съюз признава правото на хората с увреждания да
се „възползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и
професионалната им интеграция и участието им в живота на общността”. Основните изисквания за спазването на човешките права се прилагат и спрямо
хората с увреждания. За съжаление, днес хората с увреждания се сблъскват
с най-много трудности, когато се опитват да реализират правата си.
Като общество трябва да осъзнаем, че те се нуждаят от особено внимание. Основна цел на политиките за хората с увреждания е да се създават
условия те да имат същия индивидуален избор и контрол над живота си, както
хората без увреждания. Въпреки, че с усилията си държавни и неправителствени организации бавно, но необратимо променят негостоприемната
социална среда, обществото ни все още дължи много на хората с увреждания. Дължим подкрепа и на родителите на деца с увреждания, решили да
дадат на тези деца шанса да растат в семейна среда.”
Цитираме текста с малки съкращения, защото той най-точно отразява положението на всички хора с увреждания в страната. И не остава нищо друго, освен
да се надяваме, че държавата, правителството и обществото като цяло най-после ще възприемат именно този – европейския модел на политики към и за
хората с увреждания.
Разказваме в следващите публикации накратко как и по какъв начин бе
отбелязан този ден в различните региони на страната – в повечето бе с
участието на членове на районните организации на глухите.

стремежа да направите живота си по -пълноценен и по-радостен. Наш дълг е да
облекчим трудното ви ежедневие и да протегнем приятелска ръка с разбиране
и топлота. Всички заедно трябва да търсим начини за решаване на проблемите
ви, да създаваме равни възможности за личната и професионалната ви реализация, за да бъдете полезни пи обществото и на себе си. Благодаря ви за всеотдайността и активната ви граждански позиция, за участието ви в обществения
живот на нашия град. Пожелавам ви здраве, повече усмивки и нека всеки ден
ви носи надежда и вяра за по-добър живот.”
Поздравителен адрес бе изпратило и ръководството на териториалната организация на глухите в Кюстендил, в който се казва: „Скъпи приятели, в този ден
– 3 декември, Международен ден на хората с увреждания, ние си подаваме
ръце в знак на солидарност. Това е ден, в който призоваваме обществото за
повече внимание и отзивчивост, към нас, нашата участ и проблеми. Всеки един
от нас е имал нужда от помощ, топлина и разбиране. Ние заслужаваме това.
Дошли сме на този свят, за да се радваме на красотата му, да черпим от него с
пълни шепи, като всички останали. Но по една или друга причина съдбата ни е
ощетила – отнела ни е едно от сетивата, но онова което е вътре в нас, никой не
може да ни отнеме! Поздравяваме всички наши братя и сестри по съдба. Пожелаваме им никога да не падат духом, никога огънят в тях да не загасва! Пред
нас е надеждата, пред нас е бъдещето. Бъдете усмихнати, бъдете слънчеви,
бъдете успешни!”
Оспорвано и интересно преминаха двубоите по шах, които завършиха със
следното класиране: първо място зае Бойко Кишкин; втори бе Стефан Герчев;
трети - Светлин Стоянов и четвърти - Росен Сакаджийски.
Накрая, след връчването на грамотите на участниците в турнира, всички се
събраха около масите на скромна почерпка и разговорка от душа и сърце, докато навън бушуваше дъждовната буря...
Петра Ганчева

В Русе
Фестивал „Светът е за всички”

В Дупница
Кметът на града изпрати
специален поздравителен адрес
В първия ден от последния месец на
2017-а година в топлия и уютен клуб
на районната организация на глухите
в Дупница се състоя шахматен турнир
на градската организация, посветен на
Международния ден на хората с увреждания - 3 декември.
Преди да започне съревнованието по шах, председателят на организацията Петър Тричков прочете поздравителния адрес от кмета на града
– Методи Чимев, специално връчен
на ръководството на РО по повод 3
декември. В него към всички членове на РО-Дупница от името на кмета
и общинското ръководство се отправят сърдечни пожелания за здраве,
усмивки, надежда и вяра: „Приемете
моите сърдечни поздрави и пожелания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания. Вие
сте част от нашето общество и заслужавате внимание, уважение и възхищение
за волята и достойнството, с които посрещате трудностите, за силния ви дух и

За девети пореден път в Русе се състоя фестивалът „Светът е за всички”, по
повод Международния ден на хората с
увреждания, който започна с едноминутно мълчание в памет на трагично
загиналите деветима незрящи от катастрофата край село Микре. Тази година фестивалът събра хора от близо 40
организации, чиято основна цел е да
покажат талантите си и да заявят, че
всеки има право на достоен живот. Негови основни организатори бяха сдруженията „Смело сърце” и „Регионална
достъпност”, които си партнират традиционно със „Смелост”, „Свят за всички”,
„Шанс за всички”, „Воля”, БАЛИЗ, „Каритас”, „Център Динамика”, районната
организация на глухите и още над 30
организации. През годините фестивалът „Светът е за всички” се утвърди
като значимо социално и културно събитие за региона и страната. Писмена
подкрепа беше изразена и от областния управител на област Русе, г-н Галин
Григоров. За първи път фестивалът се
проведе в Канев център. Поканата за това дойде от ръководството на русенския
университет още на миналогодишното издание. Ректорът проф. д-р Велизара
Пенчева се беше ангажирала лично с осигуряване на необходимите условия.

12 декември 2017

Съюзен живот
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ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Основните събития – изложбата на собственоръчно произведени изделия и
концертът на децата и хората с увреждания се състояха на 1 и 2 декември от
10.00 ч. Художничката Мирела Венциславова взе участие в изложбата със свои
графики, като някои от тях бяха закупени от режисьора на фестивала, от председателя Владимир Владимиров и координатора ва РО. Известният русенец бате
Енчо, който води предаването за деца „Кой е по-по-най-?” по БНТ, също присъства на фестивала и след приключването на програмата дойде при нас и сърдечно ни поздрави на… жестов език! Оказа се, че с този език се е запознал в РО
на глухите в Пловдив, където е водил курс по пантомима. И накрая се снимахме
заедно за спомен от тази прекрасна среща с именития ни съгражданин. Това се
случи в първия ден на фестивала, а във втория в програмата участваха Мариана
Маркова, която изпълни песента „Не ти ли стига” със синхронен превод на жестов език и Владимир Владимиров с пантомимния етюд „Куфарът”. И двамата
впечатлиха силно публиката и бяха аплодирани дълго и сърдечно.
Стефка Тончева, координатор на РО-Русе

В Бургас
Наше прекрасно участие в големия концерт
За единадесета поредна година община Бургас организира в Младежкия културен център
концерт по повод Международния ден на хората с увреждания. В програмата участниците
от организациите на и за хора с увреждания се
представиха с песни, театрални етюди, стихове
и танци.
Официални гости на събитието бяха кметът на
града Димитър Николов, заместник-кмета д-р
Лорис Мануелян, Мая Казанджиева, директор
„Здравеопазване и социални дейности” към общината, Тодор Стамболиев, омбудсман на Бургас
и представители на социалните институции в града.
Кметът Николов отправи поздрав към хората
с увреждания, като изказа възхищение и благодарност към всички тях, които въпреки трудностите се стремят към активно
участие в културния живот на града.

По покана на общината районната организация на глухите участва в програмата. Изпълнителката Мария Грудова се представи отлично, с което заслужи
аплодисментите на официалните гости, зрители и участници.
Матилда Чорней, координатор на РО-Бургас

В Горна Оряховица
Отново бяхме заедно
Всеки празник е повод за сбирки с
приятели, а те стават все по-малко - и
сбирките, и приятелите. През тази година
ръководството на районната организация на
глухите в Горна Оряховица проведе не малко
мероприятия, които останаха незабравими
в сърцата на членовете - като тридневната
екскурзия на 15, 16 и 17 септември до замъка
„Влюбен във вятъра” на Георги Тумпалов до
с. Равадиново и светилището Бегликташ до
Приморско, за които така и не остана време
да отразим и споделим.
И, ето, дойде Международният ден на
хората с увреждания – 3 декември. Дали всички тези хора знаят за този един ден в
годината, който е посветен на тях? Дали борбата им за равнопоставеност и свое място
в живота има успех? Дали всички държави полагат грижи за тези хора? И къде е
нашата държава, която би следвало (и трябва!) да проявява толерантност, разбиране и
признаване на правата им?
И все пак – тези хора имат правото и искат да живеят както всички останали - да имат
подходящо образование, работа, дом и семейства. Затова и в този ден кой повече, кой
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по-малко, но по своему отправя посланията си – за един смислен и по-добър живот.
А ние, членовете на градската организация, на които от всичко най-много е нужно
общуването помежду ни, решихме да се съберем за пореден път заедно в приятна
обстановка, на сладка раздумка, в близкото заведение до клуба на РО. Там не само си
похапнахме, но и се веселихме от сърце, радвахме се на сърдечните и топли поздрави,
отправени към нас от председателката на РО - Ценка Калчева и дори лошото време
навън не можа да помрачи хубавото ни настроение – защото бяхме заедно!
А членовете от ТО-Габрово в този ден проведоха екскурзия за един ден до известното
село Арбанаси.
Пожелаваме на всички наши братя и сестри по съдба да са здрави! И нека да се борят
за правата си!
Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

В Хасково
„Да мечтаем заедно”
По повод Международния ден на
хората с увреждания на 4 декември от 14
часа в драматичния театър „Иван Димов”
в Хасково се състоя концерт под надслов
„Да мечтаем заедно”, организиран
от общината в града. В програмата
на концерта участваха самодейци от
клубовете на хората с увреждания,
духовият и народният оркестър към общината и децата от детска градина „Звънче”,
които със своите изпълнения отправиха специален поздрав към децата в неравностойно
положение.
Добри Беливанов, кмет на Хасково,
уважи събитието и поздрави присъстващите
с кратко слово, като им пожела здраве,
достоен живот и повече поводи за усмивки
и радост. Поздравления към всички хора с
увреждания бяха отправени и от заместник
областния управител д-р Стефка Здравкова, от
представителя на БСП Смиляна Нитова.
Концертът беше открит от нашата районна
организация с песента „Една българска роза”,
изпълнена със синхронен превод на жестов
език от Севда Векилова и пантомимния етюд
„Дискотека” на Валери Грозев. Публиката,
изпълнила
залата
докрай,
възнагради
подобаващо с нестихващи аплодисменти
участниците в концерта.
След концерта се върнахме в клуба на РО и похапнахме от вкусната пита, дадена ни
от общината.
Трети декември беше отбелязан и в нашите териториални организации в
Момчилград, Кърджали и Харманли, съвместно с клубовете на инвалидите и слепите.
Общинските ръководства се бяха погрижили на този ден хората с увреждания да бъдат
заедно, да почувстват, че не са забравени в тези трудни времена, макар и за един ден
в годината.
Дора Христозова, координатор РО-Хасково

Община Доспат отново събра
хората с увреждания
По традиция общината на град Доспат организира и тази година среща и тържество,
посветено на международния ден на хората с увреждания. Кметът на града отправи
специален поздрав, в който се казваше: „Скъпи приятели, днес ние се присъединяваме
към честването на този празник с уважение и поклон пред хората, които ежедневно,
с воля и кураж, отстояват правото си на личностна изява и на достоен живот. Община
Доспат по традиция отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Така ние
за пореден път казваме, че сърцата ни са отворени към хората с увреждания в общината. Ние заедно с вас ще продължаваме съвместно да търсим по-добрите решения за
социалната ви интеграция. Нека човеколюбието, добротата, нашето приятелство и подкрепа ви съпътстват в трудните ви делници. И занапред ще продължим да бъдем заедно към решаването на проблемите на хората в неравностойно положение и ще оказваме подкрепа в осигуряването на социална защита. Напълно подкрепяме благородните
ви усилия за равностойно и пълноценно участие в обществения живот. Продължете с
все така нестихваща сила и кураж да отстоявате себе си и мечтите си!”
Хората с увреждания от всички населени места в общината бяха поканени на тържеството. Събитието уважиха Детелина Черкезова, началник на отдел „Хора с увреждания” към
дирекция „Социално подпомагане”–Девин, която прочете поздравителен адрес от името
на Сийка Иванова, директор на регионалната дирекция за социално подпомагане в Смолян. Поздравления бяха поднесени и на
всички общински и регионални организации на хора с увреждания, включително и на териториалната организация
на глухите в града. С богата музикална
програма общината изненада присъстващите по време на честването.
Присъединяваме се към поздравите
на общинското ръководство и пожелаваме всичко най-добро и хубаво през
новата 2018 година на ръководството
и членовете на ТО-Доспат, които бяха
прекрасни организатори и домакини
на съюзните туристически събори.
Снимката ни изпрати
Захаринка Ашикова, председател на ТО Доспат
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ТРЕТИ ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Във Варна
КУЛТУРНАТА ТЕРАПИЯ - СРЕДСТВО ЗА ДУХОВНО
ОБОГАТЯВАНЕ
Странно заглавие за дописка нали? Но това е резултатът от организираните дни на отдих и приятни емоции за потребителите на социалната услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция на възрастни
хора с увреден слух“ към РО –Варна.
В ранната утрин на 30 ноември потребителите и
екипът на социалната услуга поехме към град Мелник.
Преодоляването на 700 км до най-малкия град в България си струваше усилията. Почивката, забавленията
и най-вече посетените забележителности ни заредиха
с положителна енергия и знания.
Мелник е град с многовековна история. Първите
заселници са били траките и по-точно тракийското
племе Меди, от което произлизал легендарният бунтовник Спартак. Няколко века по-късно на тези земи са
живели римляни. Доказателство за това е древноримският мост, който и до днес е запазен.
Името Мелник са дали славяните, които са населявали тази територия. Те са нарекли своето селище така
заради околните пясъчни пирамиди.Името идва от
славянската дума „мел“, която означава „бяла глина,
креда“.
През 14-е века на своето съществуване Мелник е
съхранил многобройни паметници на културата от
времето на траки, римляни, византийци и турци.
Един от тях е Болярската къща, която е била резиденция на деспот Слав. Това е една от най-старите
къщи на Балканския полуостров. Владетелят деспот
Слав е управлявал през 13-и век независимото си югозападно феодално княжество с главен град Мелник.
По това време градът се радвал на небивал разцвет на
изкуство и занаяти.
Друга къща от възраждането е Кордопуловата
къща. Тя е строена през 1754 и е принадлежала на
богатия мелнишки род Кордопулови, които са се занимавали с винарство. Разгледахме избите, издълбани в
скалата под и зад къщата. В тези изби се е произвеждало прочутото в цяла Европа по това време мелнишко вино.
Посетихме етнографския музей и музея на виното. Чудна гледка са Мелнишките пирамиди. Те
са уникално природно образувание. Смята се, че този си вид пирамидите са придобили при ерозия
на глинената почва. Освен пирамидалната форма, пясъчните образувания имат форми на гъби,
конуси, игли.
Разказвам това, което научихме и видяхме в най-малкия град на родината ни, за да ви подтикна
да го посетите и се заредите с позитивната енергия, която се усеща в града, която се излъчва от
неговите жители.
Отидете, както сторихме и ние, до местността „Рупите“ и манастирския комплекс „Света Петка
Българска“, разположена в подножието на възвишението „Кожух“, част от угаснал вулкан. Още с влизането в комплекса ще усетите енергийна мощ, излъчваща се едновременно от земята и въздуха.
Има нещо необикновено, мистично и вдъхновяващо в това прекрасно кътче от българската земя.
Приятни спомени ще запазим и от гр. Солун. Еднодневното ни пътуване до там ни зареди с полъха на Бяло море. Отидохме до символа на града Бялата кула. Издига се на самия бряг на града.
През ХIХ в. е била затвор, а сега - музей за изкуство и история.
Посетихме църквата „Св. Димитър“, в която в сребърен саркофаг се намират мощите му. Първоначално църквата е построена през 313 г. След това е унищожавана два пъти от пожар, но през 1948
година е напълно реставрирана и обновена по оригинални чертежи.
Въпреки, че времето бе дъждовно, разходката във втория по големина град на съседна Гърция
беше приятна емоция.
Неусетно преминаха четирите дни за културна терапия на групата. Прибрахме се късно вечерта
в неделния ден - физически изморени, но духовно обогатени от видяното.
Радка Стойкова

В Мездра
Благотворителен концерт

Една чудесна инициатива, която трябва да послужи за пример, бе осъществена в Мездра
по повод Международния ден на хората с увреждания: благотворителен концерт с разнообразна и богата концертна програма. Събраните средства от него ще се използват за провеждане на зимен оздравителен лагер на децата и младежите от комплекса, който ще се
проведе в началото на следващата година в троянското село Шипково.
Събитието, което се състоя в ресторант „Родина”, уважиха кметът на Мездра Генади Събков, председателят на Общинския съвет Яна Нинова, Яна Рупева, директор „Дарителски програми” към фондация „BCAUSE”, представители на общинската администрация, общинския съвет и много граждани.
Участниците и гостите на концерта бяха приветствани от Диана Вутова, директор на комплекса
за социални услуги за деца и лица с увреждания, която благодари на всички, подкрепили благотворителната инициатива. Тя поясни, че в момента в трите центъра за настаняване от семеен тип и
защитените жилища са настанени 55 деца и лица на възраст от 9 до 44 г.
По време на концерта децата и младежите от социалната институция пяха любими песни, рецитираха стихове, танцуваха виенски валс и ръченица. С много артистичност те изпълниха емблематични
български естрадни песни, сред които „Здравей, как си, приятелю”, „За моята България”, „Една бъл-

гарска роза” и „Пътнико свиден”, „Песен за доброто”, „Приятелство”, „Вълшебните думи”, „Песен за
българката” и „Тръгваме на път”. „Гвоздеят” на програмата беше участието на гост-изпълнителя на
вечерта Светлин Миланов, който изпя заедно с децата най-българската песен „Я кажи ми, облаче ле
бяло” и заслужи аплодисментите на публиката с изпълнението си на „Очакване” – песента, с която
миналата година спечели първо място в конкурса за авторска македонска песен, наградата на телевизионния зрител и наградата на публиката на Международния фестивал „Пирин Фолк” в Сандански.
Средствата, събрани от благотворителния концерт, ще бъдат преброени е понеделник от
специална комисия. А всеки, които желае да подкрепи финансово дейността на социалния
комплекс в Мездра, може да направи дарение на следната банкова сметка в Банка „ДСК“: ВС403Т5А93003168933401.
Мирослав Гетов

В Добрич
Седмица на толерантността

По повод Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, Средното училище „Димитър Талев”
в Добрич стартира една своеобразна кампания, чиито
инициатори са специалистите от Екипа за подкрепа и
личностно развитие в училището. В рамките на една
седмица, от 28 ноември до 1 декември в училището
се проведоха срещи на учениците с представители на
различни институции и организации, работещи с лица
със специални потребности. Целта на кампанията беше
да се пробуди гражданската отговорност на учениците
и възрастните към нуждите и трудностите на хората с
увреждания; да се придобият трайни знания и опит относно видовете увреждания и да се подскаже как могат
да бъдат полезни на тези хора, виждайки не увреждането, а потенциала им. Училищната общност беше запозната с високите постижения на параолимпийците, с
техните истории и постижения. Гости на събитията бяха
Кристина Димитрова – брайлов специалист в Центъра
за социална рехабилитация и интеграция в Добрич, Мария Методиева – председател на Фондация
„Св. Николай Чудотворец”, Петя Митева – председател на териториалната организация на Съюза на
глухите в България и Иван Тодоров – председател на „Хобисклуб”. Бяха изработени информационни брошури, проведе се и конкурс за рисунка на тема „Аз съм толерантен към хората със специални
потребности!”, като колаж от рисунките ще бъде издаден в календар за 2018 година. Създаден
беше и публичен албум с рисунките във фейсбук страницата на логопедичния кабинет на училището и в страницата на e-twinning проекта.
Ето какво написа специално за вестник „Тишина” по повод седмицата на толерантността председателката на ТО на глухите в Добрич Петя Митева:
В края на октомври при мен в клуба дойде Жечка Жечева, ресурсен учител от училището „Димитър Талев”, за да ме покани да взема участие в тяхната инициатива, като представя нуждите на
хората с увреден слух и по-точно на децата с увреждане на слуха, които учат в масовите училища и
ми разказа за кампанията, наречена „Виждам те!” през седмицата на толерантността в училището.
Безкрайно се зарадвах на поканата, понеже отдавна имах това в сърцето си и смятах, че е необходимо да има просветна дейност в училищата във връзка със специфичните потребности на децата. И тъй като се познавахме отдавна с учителката (тя взе участие в един от обучителните курсовете
по жестов език), ми сподели, че има идея да подготвим поздрав към учениците, а именно – песен,
съпроводена с жестов превод. Беше се спряла на песента „Пред Бога раждаме се равни” на Мими
Иванова и Развигор Попов, в изпълнение на група „Жестим”. Оказа се, без много подканяне – имало желаещи деца да научат и да изпълнят песента, разбира се, със съгласието на родителите им. И
така Жечева водеше децата в клуба, за да репетираме песента. Бяха и са страхотни деца, с големи
сърца и... резултатът беше, че научиха песента с жестове много бързо!
Дойде и дългоочакваният ден – 28 ноември, вторият ден от информационната седмица. В първия ден учениците са били запознати с нуждите на хората с увредено зрение. В уговореното време
60 деца от 4 клас пристигнаха и насядаха в трепетно очакване. Признавам си, че се притесних, понеже никога не бях говорила пред деца, а толкова светещи очички ме гледаха в очакване! Оказа се,
че около десетина от тях имат познати или близки с увреден слух, но не знаят и нямат опит как да
общуват с тях. Бяха невероятни слушатели, буквално попиваха казаното. След информацията, която
получиха, последва и изненадата не само за тях, но и за техните преподаватели: изпълнението на
песента от техните съученици – три момичета и едно момче. А те се представиха блестящо, без
никакво притеснение. Почти не поглеждаха към мен за помощ с жестовете! Напълниха с възхита,
благодарност и радост не само моето сърце – имаше много и продължителни аплодисменти и от
съучениците, и от всички присъстващи на срещата ни.
След приключването й децата ме наобиколиха и започнаха да ме разпитват: откога и колко не
чувам, как се разбирам с хората и т. н., а аз им отговарях. Дойде и едно дете, което е учило в детската
градина за деца с увреден
слух в София, с кохлеарен
имплант. Учителката сподели, че то трудно се справя,
понеже вкъщи не получава
нужната помощ и изрази
желание за съвместно бъдещо сътрудничество в помощ
на децата с увреден слух,
които учат в училището. Заедно стигнахме до извода,
че всичко това трябва да се
осъществи и с участието на
родителите, за да има успех
и добър краен резултат. Разделихме се, като си казахме
„До нови срещи!” – в името
на нуждите на децата с увреден слух.
Радващо за мен бе, че се
сложи началото на информираността и сътрудничеството между нашата организация и макар и само едно училище от нашия
град. Надявам се и другите да последват тяхната инициатива, за да се възпита в подрастващото
поколение правилно отношение и толерантност към децата и хората с увреждания, а именно: да
ги приемат като равни. В крайна сметка, нали „пред Бога раждаме се равни”! Никой не избира
съдбата си!
Петя Митева
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Първо участие на делегати от НАПЖЕБ в Генералната
асамблея и конференция на EFSLI в Тулуза, Франция
От стр. 1
Генералната асамблея на EFSLI се проведе на 8
септември. На нея присъстваха важни гости, като
Колин Алън, президент на Световната федерация на
глухите (СФГ); Дебра Русел, президент на Световната
асоциация на жестовите преводачи и много други
официални представители на международни организации, сред които Европейският съюз на глухите
(EUD); Европейския съюз на глухите младежи (EUDY);
EDSU, WFDY, EULITA, ENPSIT и др. Присъстваха и наблюдатели от Австралия, Канада, САЩ, Кения, Русия,
Япония.
След приветствените слова на президента на
Европейския форум на жестовите преводачи Ивана
Бучко, дневният ред започна с персонално представяне на всеки един от делегатите на 33-е пълноправни членове на EFSLI. Една от точките в началото на
дневния ред бе представянето на нови кандидатури
за пълноправно членство – 4 организации на жестови преводачи от Дания, Хърватия, Косово и Баварската част на Германия. След проведеното гласуване
те бяха приети, с което броят на пълноправните организации в състава на EFSLI стана 37, от 28 страни.
EFSLI има също 28 асоциирани членове и 383 индивидуални членове.
Беше отчетена дейността на екипа на EFSLI - участията на президента на EFSLI в различни конференции и събития на различни европейски организации,
с цел да се създава добра мрежа от контакти; да се
научи нещо ново и полезно за организацията; да се
привличат нови членове; да се търсят начини за организиране и финансиране на обучения и семинари
за жестовите преводачи в различните държави на
Европа. Съобщиха се имената на шестимата делегати, одобрени от Специалния фонд (SAF) към EFSLI,
спонсорирани за участието им в Генералната асамблея и конференцията в Тулуза. Сред тях бях аз. Останалите делегати бяха от Сърбия (трима), от Косово
(един) и от Македония (един).
Асамблеята прие финансовия отчет за 2016 г.; финансовия отчет за периода януари-септември 2017г.;
а също и предложеният годишен бюджет за 2018 г.
Като поредна точка от дневния ред на асамблеята разгледахме предложенията за промени в Устава
на EFSLI. В по-голямата си част те се отнасяха до параграфи, свързани с начините, отговорностите и сроковете на изпълнение на президента и всеки един от
членовете на борда на EFSLI, в ситуации, при които
някой от тях подава оставка.
Беше поставен на обсъждане и въпросът за повишаване на таксите за членския внос на членовете на EFSLI, които не са били променяни от 2011 г.
За момента членският внос се определя от броя на
членовете на всяка асоциация-членка и брутния вътрешен продукт на съответната държава. България
е в категорията на най-ниските такси и според графата, членовете й са между 50 и 100. Увеличението,
което се предложи, беше от 50 евро, членският внос
да се увеличи на 82 евро. Ние взехме отношение по
темата, като изразихме несъгласие с предложеното
прекомерно увеличение от 61%, като подчертахме,
че НАПЖЕБ би била затруднена да плаща нова висока такса за членуването си в EFSLI, тъй като не би
позволила увеличение на членския внос на членовете си на този етап, поради обективните условия на
живот в България. След дискусии и други изказвания
в същия дух на несъгласие и от други делегати и след
повторно гласуване, въпросът остана да се уточнява
от комитета в зависимост от устава и броя на съгласни и несъгласни.
В края на асамблеята се определи мястото на
провеждане на следващата Генерална асамблея
и конференция на EFSLI през 2018 г. Събитието ще
бъде в Дубровник, Хърватия. През следващите два
дни - 9 и 10 септември, се проведе конференция под
надслов „Какво става, докторе?”, засягаща темата за
жестовия превод от и на глухи при посещенията им в
болничните заведения. Преди да започне същинската част на конференцията, имаше видео обръщение
от евродепутатите Адам Коша и Хелга Стивънс, в което те подчертаха значението на жестовия преводач
за глухите хора в жизненоважната сфера на здравеопазването и изразиха надеждата, че презентациите
и разискванията по темата на конференцията ще
допринесат до важни препоръки към Европейския
съюз и държавите в него за подобряване на законите в тази насока.
Колин Алън, президент на СФГ, откри конференцията с вълнуваща презентация, в която акцентира
основните проблеми на глухите хора, произтичащи
от тяхното образование. Според статистиката глухите
хора наброяват 70 милиона в света; 80% са с ниско
образование; 20% са образовани; 97% от образованите не са получили билингвистично образование;
само 3% имат билингвистично образование. Колин
Алън изтъкна, че билингвистичният подход в образованието е от особено важно значение за глухите
деца и продължи със статистически данни от 2010
г. по отношение на достъпа до здравеопазването
за глухите: 69% от 32 държави, които са подали информация, глухите хора в тези държави имат повече
трудности при достъпа си в здравеопазването отколкото чуващите хора; предлагане на жестов превод:
75% от държавите с висок или много висок индекс
на човешко развитие отчитат, че имат на разположение жестов превод в медицинските заведения. Като
човек, борещ са за правата на глухите хора по света,
Колин Алън подчерта, че е силно обвързан с темата
за качествен превод при медицинските нужди за глухите. СФГ е изключително фокусирана върху ролята,
която жестовият преводач има при посещенията на
глухите в медицинските заведения и спомена, че за
съжаление, много от преводачите работят „за себе
си” (т. е. рекламират себе си, гонят финансова изгода и нямат нужната етика). Той смята, че това би
могло да бъде тема на следващ семинар. Последва
изказването на Маурицио Виеца, председател на
асоциацията на университетските преводачи. Той
изрази респекта си от факта, че EFSLI от малък социален клуб в зараждането си, е станал сериозна и отговорна организация. Изказа мнение за това до какви
граници може да стигне моралът на преводача при
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работата му в болничното заведение, като подчерта,
че най-важното в случая е професионалната етика.
Също така подчерта, че се изискват добра обща култура и общи познания в областта на медицината.
Изказа се и Паскал Рулов, президент на преводачите в европейския публичен сектор, който говори
за „надеждите да заработим с EFSLI „ръка за ръка”
много скоро.
Последваха предварително подготвени презентации на колеги от различни държави, които разглеждаха жестовия превод за глухите хора в здравните заведения и достъпът им до здравеопазването,
който често е усложнен от езиковата бариера. Жестовият превод в различните етапи на посещенията
на глухите в болничните заведения: от първоначалното назначаване на прегледа до здравната консултация – било то посещение, било то при медицинската сестра, лекар или зъболекар; от създаването на
административно досие до изискването за възстановяване на средства (в зависимост от здравната система); от изписването на рецептата до организирането
на престоя в рехабилитационния център. Основни
теми на презентациите бяха: „Мястото на жестовия
преводач в здравното заведение”; „Жестовият преводач и глухият интермедиатор, работещи заедно”;
„Етиката на жестовия преводач и интермедиатора в
здравните заведения”; „Обучение на жестовите преводачи в областта на здравеопазването”, „Жестовите
преводачи и здравната терминология” и др. Колеги
от Австрия и Германия представиха съвместна работа на екип от 5 практикуващи преводачи, с които
са провели обучение през 2012 г. по темата „Жестовият превод в здравните заведения”. Разгледани
бяха резултатите и на тяхна основа бяха направени
изводи от обучението, свързани с подобряване организацията на преводаческите услуги и контактите с
медицинските екипи; отчетено бе предпочитанието
в избора на познат и доверен преводач и застъпничеството му за глухия пациент. Изпълнените задачи
от жестовия преводач по време още на престоя му в
чакалнята бяха: оказване на психологическа подкрепа на глухия човек, правейки му компания; превод
на написан текст и попълване документи, често пъти
вместо глухия пациент; подготовка на глухия пациент
за предстоящата консултация. А в кабинета на доктора преводачът трябваше да повтаря инструкциите
и обясненията, дадени от лекаря и ако се налагаше
– даваше обяснение на някои инструкции; организираше следващото посещение и/или замяна с друг
преводач (ако се налага).
По време на конференцията бяха разказани
практики в отделни държави. В Латвия, поради недостиг на преводачи, асоциацията на преводачите
се е обърнала към общините с молба да се спестява
време за чакане на глухите пред лекарските кабинети. Колегите от Хърватия споделиха, че лекарите се
стараят максимално бързо да приключват с глухите
хора и преводача им, с думите: „Моля, обясненията
и превода да се правят отвън”. Като в същото време
останалите пациенти с увреждания се ползват с времето, което се отделя и на чуващите. Във Франция е
възникнала нова професия - интермедиатор, която
изпълнява ролята на комуникативен посредник. Тази
професия се упражнява от глухи професионалисти,
чиято функция е допълнителна – в препредаване на
информацията от жестовия преводач, получена от
доктора към глухия пациент и обратно. Разгледани
бяха практически примери на т.нар. „огледална техника”: лекар – жестов преводач – интермедиатор и
глух пациент. От 2014 г. професията интермедиатор
се изучава в университет в Марсилия. Във Великобритания има свободен достъп до услугите за жестов
превод чрез техните национални здравни услуги. С
цел подобряване комуникацията между глухи пациенти и лекари, в един от университетите на Шотландия се провежда двуседмично обучение на студенти
във 2 и 3 курс по медицина, като част от основната
им учебна програма и отскоро това обучение е увеличено на 4 седмици. В общи линии модулът е доста обширен и обхваща целия спектър на глухотата,
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като например, тежкочуващите с техните особености
– аудиограми, слухови апарати и други асистиращи
средства. В модула се включват и някои познания на
жестов език.
Като лайтмотив на конференцията непрекъснато
се подчертаваше, че за добрия и пълноценен превод е необходима предварителна работа в следните
насоки: подготовка на доктор и персонал за това, че
ще присъства преводач на жестов език; подготовка
на пациента – какви медицински процедури ще има;
подготовка на преводача – технически знания, запознаване с обстановката.
В края на конференцията Колин Алън направи
заключително изказване, като акцентира върху Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
- изключително важен документ, който отваря много
врати за глухите хора в държавите, в които живеят. Той заяви, че под израза „пълен достъп” трябва
ясно да се разбира това, че глухите хора да могат по
най-свободен и лесен начин да участват във всекидневния живот. И това ще се постигне с жестовия
език, с осигуряването на преводачески услуги на
жестов език. Г-н Алън обстойно се спря на отделни
членове от Конвенцията, а именно 2, 9, 21, 24, 30,
които засягат пряко правата на глухите хора и подчерта, че държавите, ратифицирали Конвенцията,
имат отговорността да осигурят преводачески услуги
на жестов език. Правителствата са отговорни да се
осигурят обучения, за да се даде възможност професионалните услуги на жестов език да се развиват.
Те трябва да имат партньорство с университетите в
своите страни.
Накрая бе отбелязан един важен момент –
включването на преводачите в работата на организациите в насока осигуряване на правителствени
разпоредби, относно присъствието на преводач при
медицинското обслужване на глухите. Практиката в
различните държави зависи изцяло от регламенти-

раното обслужване на хора с увреждания. В зависимост от това и преводачите работят в различни условия и правила.
Участието ни като делегати в Генералната асамблея и конференцията на EFSLI в Тулуза много ни
впечатли и мотивира. Темата на конференцията за
жестовия превод в медицинските заведения ни даде
възможност да получим много ценна информация,
която определено ще бъде полезна за нашите колеги в България, макар че условията, при които се извършва жестов превод не само в медицинските заведения, но и в много други сфери на обществения
живот у нас, са твърде различни от това, което чухме
на конференцията. Действителността в България е
съвсем различна и можем да кажем със съжаление,
че липсва каквато и да е регламентираност, свързана
с преводаческите услуги на жестов език. У нас по документи съществува професията „Жестов преводач”,
но тя не е регламентирана от държавните институции. Затова жестовият преводач в България упражнява друга основна професия, с която да се издържа.
За съжаление, това обстоятелство често откъсва за
дълго време добри преводачи от практикуването и
поддържането на жестовия език. А в същото време
съществува необходимост от жестови преводачи.
Силно се надяваме се, че глухите хора все повече ще осъзнават и ще се борят за правото си на
равен достъп до информация – това право, което
ние, жестовите преводачи, им осигуряваме, това,
което ги прави равноправни с всички останали хора
в обществото! Вярваме, че НАПЖЕБ, заедно със СГБ,
ще продължава да следва посоката, която е поела
в настойчивостта си държавните институции да се
ангажират с осъществяването на фундаменталното
право на глухите хора да използват жестовия език в
различни сфери на обществения живот чрез осигуряване на преводачески услуги.
Милена Гъркова - Калинова
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Удивително нещо е съдбата. Непонятно, устремно, загадъчно и вечно превратно. Донякъде всеки от нас сам кове
съдбата си, но предначертаният път никой
от нас не избира. Той е една особена пътека, отредена за всеки и как ще преминем по нея, зависи единствено и само от
нас. Дали ще бъде стръмна, камениста,
обрасла с бурени, хлъзгава, с препятствия
или пък равна, чиста, светла, права или
криволичеща, широка или тясна – това
е предначертано свише, но ние сами избираме как ще я преминем. Вървейки по
своя предначертан път Съдбата ме срещна с хора достойни за уважение и почит
– силни, волеви, действени, всеотдайни,
борбени. Тя ме постави да живея във време на динамични промени, разместване и
пренареждане на ценности и приоритети.
Благослови ме да бъда близо до хора с
изключителни качества, заложби и дела;
да бъда допусната до вътрешния им свят.
Какви хора само! Титани!
Като член на Съюза на глухите в България се докоснах до не една и две емблематични личности. Но Времето като
неумолим съдник не само дава, но и взема – един по един тези прекрасни хора
започнаха да ни напускат, преминавайки в
света на незримото, оставяйки след себе
си ярката диря на делата си. Измина една
дълга година без най-важната брънка в
районната организация на глухите в Пловдив – Спаска Джангозова. Спойката на
пловдивската организация, генераторът
на дейността и културната просветност.
Една дълга и тягостна година на колебания и равносметки, на планове и търсене
на път, и решения за предстоящото бъдеще. Няма да ви говоря за болката, за тъгата, за липсата – ще ви говоря за хубавите
неща, които предизвикват усмивки и сълзи от смях. За това, какво е да я познаваш,
да имаш възможността да се докоснеш до
нея.
Кога се запознах с теб ли? Беше в далечната 1994 г. Май месец. Приморско.
Поредният фестивал на художествената
самодейност на СГБ. Нямаше как да не си
направим впечатление взаимно. Не можеш да не забележиш конкуренцията. А
ние тогава бяхме конкуренти. Жестоки. Но
в тази конкурентност имаше и една огромна доза уважителност – към таланта, към
енергичността, към всеотдайността. Макар и от две различни страни на художествената самодейност – ти ръководител, аз
изпълнител – дарованието се забелязва
веднага. Ти ме оцени като потенциал на
изпълнител, аз теб – като достоен за следване ръководител. Именно твоята енергичност и всеотдайност в работата ме удивиха и плениха тогава. Години по-късно,
участвайки заедно в не едно и две национални и регионални мероприятия, пред
мен се откри възможността да те опозная
и в личен план. Затварям очи и спомените
започват да валят като рукнал внезапно
дъжд – спомням си… Спомням си как, студентка първи курс, заедно с майка си посетих районната организация в Пловдив
(спретнахте ми една официална среща
– ти и Димитрия Мудева, тогава председател на РО-Пловдив) и съм сигурна, че
още тогава започна да чертаеш планове
да ме привлечеш към пловдивската самодейна трупа. Но с какво търпение и упоритост изчакваше подходящия момент, за
да ми предложиш да се включа, само ти
си знаеш, аз мога само да гадая. Едно от
първите ти предложения беше да направя покана за пролетния бал за 2006 г. За
благодарност ме покани на тържеството
като гост. Същата година ме поощри да
участвам в една международна младежка
среща, организирана от Международната
федерация на тежкочуващите млади хора
(IFHOHYP). Подадох документи и бях одобрена с още две българки. Прекарах една
невероятна седмица в Страсбург, където
моите очи буквално се отвориха за проблемите на нечуващото общество; за големия контраст между реалността у нас и
тази на запад; за новостите в помощната
сфера в света на хората с увреден слух;
за достъпната среда на младите учащи…
Правейки паралел със собствените си перипетии в учебните дебри на българското
образование, осъзнах големите пропуски
в България. Благодаря ти, Спасе, затова, че
на този форум аз не само си отворих широко очите, но и поставих основите на бъдещите си стремежи! Година по-късно ти се

престраши да ми хвърлиш още по-изкусна
стръв – покани ме да участвам на предстоящия самодеен фестивал. Спомням си, че
тогава обстойно обсъдих с родителите си
дали да приема предложението или не.
Не защото изпитвах съмнения в способностите и таланта си, а защото не исках да
преживявам отново агонията на разочарованието (още помня с какви крокодилски
сълзи се отказах от групата по модерни
танци към РО-Хасково в името на това да
запазя себе си неприкосновена и неомърсена от щенията, амбициите и вулгарния език на ръководителката ни; помня и
битката, която водих с нея за уважение и
професионално отношение). Колкото и да
беше болезнено миналото, талантът ми
подсказваше, че предложението ти е едно
голямо предизвикателство за даровитостта ми. И аз приех. И се започна. Концерти,
участия, похвали, награди. Винаги сигурна
в таланта на самодейците си, ти ни викаше в последните две-три седмици преди
участия и с четири-пет репетиции сътворявахме чудеса. С талант, всеотдайност,
артистичност. Така те запомних – всеотдайна докрай. И сякаш тук „чувам“ гласа
на Милена, дъщеря ти, която ми казва:
„По някакъв неин начин тя ме накара да
повярвам в себе си.” Ти така караше всеки
един от нас, младите, да вярва в себе си –
затова и ние бяхме смели и силни, даващи
най-доброто, на което сме способни. И се
„заслушвам” в гласа на Милена: „Никога
не ме принуждаваше, но ме стимулираше. За отличното завършване на 6-и клас
ми подари акустична китара. От радост
за един ден се научих да свиря основните акорди, с подпухнали възглавнички на
пръстите, но щастлива от подаръка. Кое я
накара да направи това, не знам, но явно
ръководителката ми в музикалната школа
е споделила с нея, че имам музикални заложби и няма да е зле да повиша културата си и вероятно е препоръчала уроци
по пиано. Не след дълго ме записа. Тогава
бяха времена със стриктно образование,
имаше една руска школа, която задължително се минаваше. На гърба на учебника
с партитури бе нарисувана клавиатура на
пиано и аз, понеже нямам такова в къщи,
клекнала пред ъгловия диван си представях как свиря на пиано, натискайки нарисуваните клавиши. Един ден тя ме видя.”
Тук твоят глас измества гласа на Милена
и си спомням как ти ми разказа тази история: „В момента, в който я видях да свири
въображаемо, сърцето ме сви. Дадох си
сметка колко е упорито и талантливо детето ми. Тя като нищо можеше да каже, че
няма пиано в къщи и не може да се упражнява, но не – дъщеря ми не се оправдаваше с липсите у дома; тя си поставяше цели
и се стремеше към тях.” И ти, като майка,
отдадена на детето си, взе решение да
поощриш таланта ѝ. Допита се до проф.
Николай Стойков – композитор, преподавател в Музикалната академия в Пловдив
и купи пиано. Зима. Сняг. Студ. Единадесети етаж. Мъжки недоволства. Мрънкане,
ругатни. Спорове. Настойчив женски глас.
Пъшкане, охлузен ъгъл на пиано. На финала – едно изненадано дете, преизпълнено
с благодарност, което ми сподели: „Тогава
разбрах, че няма невъзможни неща.” Не
се поколеба да застанеш зад дъщеря си,
когато съдбата я постави на колене с две
деца с увреден слух. Напротив! Ти ѝ зая-

ви: „Виж какво, моето момиче, няма да
ти е лесно, но аз съм насреща.” И отдаде
двойно повече сили и енергия в битката със съдбата и обвърза живота си още
по-силно с хората с увреден слух и организацията им. Знам какво е да имаш майка,
която света ще обърне за детето си. Аз
имам такава. Но имах и теб, от която научих много, както за силата и волята, така
и за всеотдайността, и щедростта. Ти така
подхождаше и към нас. Тънко ни наблюдаваше и изчакваше подходящия момент,
в който ни подаваше ръка и ни вливаше
смелост, благодареше ни, стимулираше
ни и ни караше да вървим все по-напред
и по-нагоре. За всеки от нас ти означаваше много. Не случайно София, внучката
ти, на първата страница на написаната от
нея книжка „Наръчник за глухите в Европа” (в съавторство с Тимъти Роуис), благодари първо на теб. Отново долавям гласа
на Милена, който казва: „Спаска така се
беше притеснила, че е строга баба на децата ми, та един ден ми рече: „Тия деца
ще ме намразят. Аз непрекъснато ги тормозя и изисквам от тях, колкото се може
повече.” Но твоите „тормози” създадоха
две самостоятелни личности, които знаят цената на успеха и не отстъпват пред
трудностите. Личности, благодарни за
грижата, любовта, упоритостта ти, за посадените семенца в сърцата им към красивото, смисленото, стойностното. Ти така
посяваше благородни „култури” и в нас,
всички останали. За теб нечуващ беше синоним на способен. Не случайно приносът
ти бе високо оценен от Съюза и ти получи
най-високото звание – „Почетен член на
СГБ” и се нареди сред малцината отличени с тази титла (в Пловдив освен Денчо
Даскалов само още ти си с това отличие).
Докато гласовете ви вървят паралелно,
в мислите си правя един обстоен анализ
за това упорито чувство у теб и у Милена,
за неговия първоизточник. Тук в съзнанието ми изплуват имената на родителите ти
– Мина и Костадин Джангозови, фигури
от първото поколение глухи активисти. В
паметта ми те нямат образ, не ги познавах
лично, но с необикновената им съдба съм
запозната. Разказахте ми за смелото решение на Мина да се обвърже с глух младеж. Тя, твоята майка – момиче от заможно семейство, образовано, подготвяно за
съпруга на чуващ – въстава срещу цялото
си семейство, етични норми, обществени
порядки и традиции, и открито заявява, че
неин съпруг ще бъде Коста. Каква дързост
у това крехко девойче! И смелост. И упоритост. Отхвърлена от семейството, лишена от наследство, Мина не се поколебава
да пристане на Костадин, да се облегне на
силното му рамо и да приеме съдбата си.
Когато човек има любов – има всичко. Ето
го първоизвора на твоя устрем. Той е твоята основа и ти избираш да се посветиш на
този път – в услуга на техните нужди и на
другите като тях – хората с увреден слух.
Съдбата можеше да бъде друга за теб, но
се случи така, че още млада работничка в
картонажния цех в „Тих труд”, на едно мероприятие в завода преводачът от София
не идва и те помолват да заемеш мястото
му. Тук съдбата ти прави чупка и завива
в друга посока, която ще осмисли всички твои предстоящи дни. Упорито и с хъс
извървя целия път от касиер-домакин до
организационен секретар на РО-Пловдив,

раздавайки се и насочвайки всеки талантлив младеж в живота. Колко пъти беше
канена за кума? Няма да можем да сметнем бройката. Заглеждам се в озареното
от широка усмивка лице на Диди Мудева,
докато през смях ми обяснява кумската ви
сага: „Току-що венчали двама млади, получавахме покана за следващо кумуване.
Хайде пак подаръци, обикаляне, тоалети
и перипетии. А колко деца сме кръстили!
Много!” „А колко години с нея работихте
заедно?” – питам. „Почти пълни 50 години, от 1967 г.”, отговаря ми тя. Колко много
изживени емоции, спомени и преминали
лица в живота им! Прелиствам снимките…
Виждам те млада и усмихната, в центъра
на почти всички. Тук с колеги на празника
за 12 юли, денят на СГБ, агне се пече на чеверме. Там превеждаш на мероприятие.
На други обективът те е хванал в емоционалния момент, когато подаваш реплики,
дълбоко преживяваща изпълнението заедно със самодейните артисти…
Компромис с важните неща обаче никога не правеше. Животът ти имаше три
основни приоритетни оси – професионалната отговорност, художествената самодейност и жестовият език – на които ти
отдаде всичките си сили. При първата ти
успя да издигнеш пловдивската организация на едно от най-високите места. Доказа, че глухата общност може да е извор на
богат и достоен живот. Разгърна мащабна
дейност в спорта, културата, организационния живот. Обедини всички около
една кауза – добруването на глухите. При
втората ти въведе жанра за песенно изпълнение с мимика и жест. Обучи много
млади дарования както за изпълнители,
така и за ръководители. Нищо, че някои
си присвояват заслугите за развитието на
жанра. Спечели много награди. Гордееше
се с нас и успехите ни. Ако всички твои самодейци се съберем и седнем да споделяме как ни поощряваше и мотивираше,
как се радваше с нас и търпеше лишения,
как се вълнуваше и беше съпричастна във
всичко, бихме могли да напишем роман в
няколко тома... Но най-голямата ти радост
и болка бе жестовият език. С неугасваща
вяра ти неизменно вярваше, че глухите
могат да бъдат високо образовани, че
жестовият език им е необходим като помощно средство за достигане на това образование и се бореше за обогатяването
му. Спомням си как веднъж ми каза: „Когато се пенсионирам ще се посветя само
на ЖЕ. Няма да се разкъсвам от организа-

ционна и други дейности и отговорности,
а ще седя в къщи и ще измислям нови
жестове.” Не успя да стигнеш до този етап,
но успя да станеш съавтор на речника по
ЖЕ. Успя да обучиш много преводачи и
лектори. Ти беше моят пръв лектор – през
2007 година. От теб се учих при всеки повод и случай. Попивах всичко. Ти живееше
и кипеше със СГБ, с неговите проблеми и
календарен график, винаги готова за нови
предизвикателства и високо поставени
цели. Увличаше всички след себе си с
енергичността си, със свежия поглед върху нещата, с всеотдайността, с твърдата
си позиция. Толкова много любов даде на
всички нас, че е невъзможно да изкажем
благодарността си. Дори и враговете ти
казват, че си невероятна. След теб остана
заръката ти да бъдем единни, сплотени,
непримирими, борбени, всеотдайни, задружни. Всичко това, което беше ти. Всички, които имахме досег с теб изпитваме
благодарност, че имахме възможността да
те познаваме, да бъдеш част от живота ни,
че беше наш пример. Сякаш ти написа думите „Tu ne cede malis, sed contra audentior
ito!” (от латински: „Ти не отстъпвай пред
бедите, а върви по-дръзко насреща им!”)
и ги остави като завет за нас. Благодарим
ти, Спасе!
Казват, че душата на покойника си
отива на 40-я ден и че ако рано сутрин
се отиде на гробището, може да се види
пламъче (всъщност науката е доказала, че
това са изгарящите газове от разлагането
на мозъка). Не съм виждала този феномен, но за отлитането на душата ще поспоря. От личен опит съдя, че една година
душите на покойниците са с нас, усещаме
ги в ежедневието си, навестяват ни често
в сънищата ни, до нас са в добри и лоши
дни, в изборите ни; поощряват ни или ни
възпират с една деликатна интуиция. Измине ли обаче една кръгла година, идват
при нас за последно, сбогуват се и окончателно си заминават. Свършили работата
си покрай нас (да стъпим отново на крака
и да продължим), те имат една последна
задача – да продължат своя път в измеренията извън границите на видимото.
Там, където ще отидем всички един ден.
Съберем ли се всички горе, ще спретнем
небивал купон, така както ние си знаем и
можем. Чакай ни!
Тилка Кайрякова
* In aeternum in memoriam – от латински: „Завинаги в паметта”
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12 декември 2017
На 11 ноември 2017 г.,
след приключването на
Третата
международна
конференция, организирана от Световната федерация на глухите и унгарската Национална асоциация
на глухите и с увреден слух
(SINOSZ), се състоя голямо
тържество, посветено на
110-годишнината от основаването на SINOSZ.
Малко история
На 18 декември 1907 г. в столицата Будапеща 38 души – глухи и
с частично увреден слух – полагат
основите на своята организация.
Но преди това да се случи, още
през 1802 г. Чазар Андраш, по
професия адвокат, работил като
учител-рехабилитатор в училище
за глухи, пръв инициира идеята
за организиран социален живот
на глухите заедно с техния кръг
от приятели. Идеята за създаване на единна национална организация принадлежи на глухия
Калман Орош, който изпраща
писма до своите глухи приятели
и познати. С участието на няколко
асоциации през 1902 г. са изготвени уставът на обединената организация, одобрен от министъра
на вътрешните работи през 1907
г. Новата организация първоначално се е казвала „Национален
дом Андраш Чазар”. През 1952 г.
новото име на сдружението е Национална асоциация на глухите и
с увреден слух”.
От 1989 г. SINOSZ е независима
социална организация. Неговите
разходи се покриват предимно с
държавна бюджетна подкрепа,
дарения и търгове. Върховният
орган на SINOSZ заседава най-малко веднъж годишно. Работата му
се ръководи от президент и генерален секретар. Сдружението е с
национални правомощия и обединява окръжни и градски организации и клубове, в които членуват
глухи и тежкочуващи хора. За да
бъде работата непрекъсната за
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хората с увреден слух, всички организации работят в тясно сътрудничество, като си помагат взаимно за
своя потенциал.
Централата на SINOSZ се намира в столицата на Унгария – Будапеща. Има и глухи, тежкочуващи и подкрепящи членове. Асоциацията помага на своите членове, доколкото е възможно, да
работят, да учат, да придобиват
професионална квалификация,
да посещават курсове и да практикуват професията си. Предоставя им също и възможности за
участие в културния и спортния

живот на сдружението. По-важните исторически моменти за
асоциацията са: 1887 г. - Създаване на кръга за партньорство
„Разбирателство”; 1890 г. – Чрез
„Глухите срещи” са създадени
много семейства от глухи и тежкочуващи, обединени в кръга;
25 октомври 1907 г. – Министерството на вътрешните работи
одобрява „Хартата на Националния дом Андраш Чазар”; 8 декември 1907 г. - Създаването на
Национален жилищен комплекс
Андраш Чазар” на SINOSZ; през
май 1950 г. се създават регионал-

ни поделения в градовете Сегед,
Дьор, Дебрецен, Сомбатхей, Печ,
Веспрем, Кечкемет, Мишколц,
Будапеща, Шопрон, Ниредхаза,
Солнок, Капошвар, Салготаржан,
Бекешскаба, Бонихад, и др.; на
следващата, 1951 г., SINOSZ става
член на Световната федерация
на глухите. През втората половина на 70-е и началото на 80-е години се създават поделенията в
градовете Залаегерзег, Сецесар,
Татабаня, Естергом, Егер. 29 април 1995 г. асоциацията е преименувана на Национална асоциация на глухите и с увреден слух
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(SINOSZ). На 5 май 2004 г. SINOSZ
е приета за член в Европейския
съюз на глухите (EUD).
От едва 38 души – някогашните
учредители на асоциацията, днес
в нея членуват 14 466 глухи и с
увреден слух, обединени в 18 окръжни и 21 местни организации.
SINOSZ разполага с 13 преводачи
на жестомимичен език във всеки
окръг (общо в 19 градове), които
предоставят и правни съвети на
членовете на SINOSZ.
Тържественият празник
На юбилейното честване на
110-годишнината присъстваха над
2 500 души, сред които и участниците в международната конференция на СФГ. То започна с историческа сценка, пресъздадена от
глухи деца, в която те изпълниха
ролите на някогашните учредители на организацията. Последваха
приветствия от Колин Алън, президент на СФГ, евродепутата Адам
Коша и още много други официални лица, представляващи страните-участнички в конференцията.
Стотиците гости на тържеството
се насладиха на артистичните изпълнения на малките танцьорки,
на пантомимистите и на шоумена
Джон Мейсър. Празненството завърши с коктейл на шведски маси.
Петра Ганчева
Снимки Джоел Бейриш

СЕДМОТО ИЗКУСТВО И ГЛУХИТЕ

Свят, пълен с чудеса

Великолепната екранизация на
Тод Хейнс по книгата на Брайън
Селзник разказва за две 12-годишни деца с увреден слух. Режисьорът
Хейнс работи за пети път с талантливия оператор Ед Лахман. Двамата виртуозни стилисти и визуалисти
решават историята на Роуз като
черно-бяла няма мелодрама, а тази

на Бен – като колоритен аматьорски филм. Свят измислен; свят, пълен с чудеса е майсторско отдаване
на почит на силата на детското въображение. Премиерата на филма
е преминала при голям успех на 20
октомври т. г. в САЩ.
Роуз живее през 1927 г. (ролята
играе глухото момиче Милисънт
Симъндс, която за първи път се
снима в киното), а Бен – през 1977
г. Всеки от тях избягва в Ню Йорк
с отчаяната надежда да възстанови разбитото си семейство. Роуз,
която живее в Хобенкен, Ню Джърси, с жестокия си баща (Джеймс
Урбаняк), възприема като свой
идеал и модел за поведение нямата филмова кинозвезда Лилиан
Мей (Джулиън Мур). В отчаянието
си да намери разбиране в някой
като нея, тя избягва от къщи, за
да търси Лилиан. Бен е 12-годишно момче, живеещо в Гънфлинт,
Мин, чиято майка (Мишел Уилямс)
внезапно загива при автомобилна катастрофа, без да успее да му
каже кой е баща му. Желанието на
Бен да намери баща си го кара да

ТИШИНА

Главен редактор
Йорданка ДИМИТРОВА
e-mail: i.dimitrova.sgb@abv.bg

Редактор:
Петра ГАНЧЕВА
e-mail: petra.gantcheva@gmail.com

поеме за големия град, където се
надява да го намери. Преди да поеме на път Бен е ударен от светкавица и губи слуха си. И Роуз, и Бен
намират вдъхновение във визуалния блясък на Музея за естествена
история, където откриват в себе си
способност за любов и творчество,
които помагат да бъде разкрито
тайнството на тяхната обвързаност.
„Wonderstruck” е красива, космическа приказка за значението
на човешките връзки в нашия живот. Тя ще раздвижи сетивата ви и
ще докосне сърцето ви. Има един
цитат, използван често във филма
от Оскар Уайлд, който обобщава
посланието му: „Всички сме в канавката, но някои от нас гледат
звездите”. Колко вярно!

Дизайн:
Борис Зл. ПАВЛОВ
Администратор на Фейсбук страницата на СГБ:
Петра ГАНЧЕВА
http://www.facebook.com/sgbbulgaria
Печатница:
ВЕДА ПРИНТ, тел.: 088 932 11 77

Награда за филма „Глухите деца”
на Алекс де Ронд

Третият поред тазгодишен Международен фестивал на документалния филм Амстердам (IDFA) се
състоя от 15 до 26 ноември 2017
година. Един от наградените филми
на фестивала е този на глухия режисьор и оператор Алекс де Ронд, озаглавен „Deaf Child” – „Глухите деца”.
72-минутният филм е един интимен поглед назад към живота и борбите на младия му син Тобайъс, който е роден глух. Чрез детски снимки,
домашни видеа и откровените разговори с Тобайъс и брат му Йоахим,
Алекс де Ронд иска да покаже дали
и как е помогнал или възпрепятствал
сина си чрез избора, който е напра-

вил като родител. Бил ли е напразен
неговият страх, че глухият му син ще
живее изолиран живот?
Алекс успява да свърже двата
свята – този на слуховите хора с този
на глухите чрез работата си като
учител по жестомимичен език. Чрез
безусловното приемане на неговата глухота той успява да постигне
баланс между тези два свята при
отглеждането на глухото си дете и
отражението, което то дава върху
други членове на семейството, както и абсурдните последици от това
да имаш статут на инвалидност.
Публикациите подготви
Петра Ганчева

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

Официален сайт на СГБ:
www.bg.sgbbg.com
Александър ДОБРЕВ,
администратор
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Спектър

12 декември 2017

Стана чудесен празник!

На 25 ноември, малките възпитаници на детската градина за
деца с увреден слух към специалното училище за глухи деца в столицата, заедно с приятелите си отпразнуваха Деня на семейството.
Децата участваха в различни
ателиета, направиха свое семейство с помощта на интерактивната дъска и се почерпиха с вкуснотийки. А за доброто настроение
на всички помогнаха и топлите
лъчи на златната есен.
До нови срещи приятели!
Текст и снимки: от фейсбук
страницата на ДГДУС

ВКУСНО

Да похапнем богато през Коледните пости
Картофени
шницели

Продукти: 1 кг. картофи, половината от картонена кутийка
доматен сок (защото в него няма
семена), глава лук, сол, черен пипер, копър, магданоз и целина –
подправките са според вкуса.
Начин на приготвяне: Картофите се обелват, след което

КРЪСТОСЛОВИЦА

нарязват на парчета и така нарязани, се слагат в подсолена вода,
за да се сварят. Към доматения
сок се добавят ситно нарязаният
и подправките. След като картофите поизстинат, се слагат в
купата със сока и подправките,
намачкваме хубаво и в подходяща тава, намазнена със зехтин,
оформяме получената смес като
руло, което нарязваме на филии
с дебелина около сантиметър и
половина. За да станат хрупкави,
поръсваме отгоре им с галета.
Нареждаме ги в тавичката и запичаме във фурната до зачервяване.
Това ястие го приготвям с
добавени към картофите сурови моркови на кръгчета, които
варя заедно с листа от целина
и магданоз (за предпочитане –
пресни, продават се в големите
молове).

А другата рецепта е малко
по-различна, тъй като съдържа
захар:

Орехови картофи
в гърне
Продукти: 2 кг. картофи, една
чаена чаша счукани на едро орехови ядки, една чаена чаша зеленчуков бульон, приготвен от
пресни или сушени зеленчуци
(обикновено използвам пакетче
„Пикантина”, което съдържа целина, магданоз, моркови и пащърнак), една и половина супена
лъжица захар, зехтин (около 30
мл.), черен пипер и сол на вкус.
Приготвяне: Обелените картофи се нарязват на кубчета и половината от тях се слагат в глинено гърне. Посипват се със зехтин,

СУДОКУ

захар, черен пипер и сол, отгоре
им се нареждат останалите картофи, които отново се посипват
със зехтин, захар, черен пипер и
сол. Заливат се с изстиналия зеленчуков бульон и захлупваме
с гърнето с капак. Слага се във
фурната, включваме на 160-180
градуса, след 30 минути се добавят в тях ореховите ядки, разбъркват се и отново се задушават
във фурната до готовността на
картофите.
Петра Ганчева

Судоку се играе на решетка, която се
състои от 9 x 9 пространства, разпределени на 9 реда (разположени хоризонтално) и 9 колони (разположени вертикално)
групирани в квадрати с размери 3 x 3.
Всеки ред, колона и квадрат (9 пространства всеки) трябва да бъде попълнен
с числата от 1 до 9, без да се повтарят никакви числа в ред, колона или квадрат.
Отговор от бр. 20

Водоравно:
1. Името на български писател. 4. Герой от италианския сериал „Рекс”. 8. Болест по тялото.
10. Частна охранителна фирма. 11. Виртуозен
пилот. 12. Груб памучен плат. 14. Инициалите на известна руска киноактриса. 15. Модел
френски автомобили. 17. Името на известен
френски артист. 19. Инициалите на известен
български поп певец. 21. Пъкъл. 22. Музикална нота. 23. Бърз танц. 25. Мярка за земна
повърхност. 27. Марка някогашни български
стационарни телефонни апарати. 28. Вид
руски самолети. 30. Дълбок изкоп. 33. Приток
на река Дунав. 36. Агрегатно състояние на водата. 38. Инициалите на известен български
кино- и театрален артист. 39. Град в България.
41. Термин при игра на карти. 42. Нанизан
тютюн. 44. Фестивален град във Франция. 45.
Южен плод.

Отвесно:
1. В древногръцката митология – син на Дедал.
2. Името на световна шампионка по спортна
стрелба. 3. Популярен артистичен псевдоним на
американски артист („Усещане за жена”). 5. Абревиатура на Европейския съюз. 6. Бъдни вечер.
7. Вопъл. 9. Роман от Стивън Кинг. 12. Музикална
нота. 13. Руски вертолети. 16. Граматическо понятие. 18. Музикална нота. 20. Река в Италия. 22.
Илюзионист. 23. В древноегипетската митология
– бог на слънцето. 24. Абревиатура на Кодекса
на труда. 26. Морско курортно селище в България. 27. Вид пистолети. 29. Името на древен
асирийски град. 31. Името на Американска актриса. 32. Едно от числата. 34. Метална част. 36.
Вид северен елен. 37. Част от денонощието. 39.
Фестивален град във Франция. 40. Вид бъчва.
41. Балетна стъпка. 43. Граматическо понятие.
Съставила Зоя Гюрова

