
Пролетен бал с конкурс „Мис и Мистър Тишина 2016”

Тази година балът, който Съюзът на глухите организира тради-
ционно всяка пролет, се проведе на 19 март в Бургас. Домакин на ме-
роприятието бе районната организация на глухите - Бургас, която по 
повода ангажира зала „Компас” на хотел „България”.

Почетни гости на мероприятието бяха Поли Танчева, консултант 
по красота за шведския козметичен бранд „Орифлейм”, Васко Мар-
ков, председател на Съюза на глухите и тежкочуващите в Македония, 
бившият председател на СГБ Васил Панев, управителят на хотелска 
верига DIT Кирил Илиев. Водещи конкурса за красота бяха Росица 
Караджова, председател на МОСГБ и Александър Иванов, член на 
МОСГБ. Преводач от жестов език бе Силвана Павлова. 

продължава на стр. 3

Здравната каса отваря офиси за пръстова 
идентификация през май

От идния месец здравната каса отваря изнесени бюра в големите 
болници. В тях пациентите, които са отишли в болница за лечение, 
ще могат да получат уникален код за електронното здравеопазване 
чрез пръстова идентификация. Това съобщи здравният министър д-р 
Петър Москов. В изнесените офиси пациентите ще се информират, 
ще подават сигнали и оплаквания, както и предложения.

Пръстовата идентификация ще се тества пилотно. Тя не е снемане 
на отпечатък, отбеляза д-р Москов. Предвидено е и мобилно прило-
жение, чрез което осигурените могат да следят кога и за какви дей-
ности касата плаща за тях.

Според направено проучване, решението на здравното министер-
ство за въвеждането на пръстовия отпечатък ще струва на лекарите, 
стоматолозите и фармацевтите 10 млн. лева.

С нововъведението се очаква да спрат измамите и надписванията 
в болници и аптеки. 

Вдигат пенсиите средно със 7 лв. от 1 юли
Средно със 7 лв. ще се увеличат пенсиите от 1 юли, като увели-

чението ще е по-голямо от планираното - първоначалната прогноза 
бе пенсиите да се вдигнат с 2,5%, но новите сметки по швейцарското 
правило давали резултат от 2,6%.

Минималната пенсия, която получават около половин милион 
възрастни, ще се увеличи от 157,44 на 161,53 лв. Без промяна ще оста-
не таванът на пенсиите - 910 лв., като е предвидено той да се увеличи 
през 2019 г., когато вече ще е равен на 40% от максималния осигурите-
лен доход. Тогава максималната пенсия ще достигне 1040 лв.
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На 22 март 2016 г. (вторник), 
в резиденция „Бояна” се проведе 
Международна конференция за 
обмен на опит и добри практики 
„Равнопоставеност на хората 
с увреждания: постижения и 
предизвикателства”.

Конференцията бе изградена 
от две пленарни сесии – „Насър-
чаване участието и равните 
възможности за хората с увреж-

дания” (с модератор д-р Надеж-
да Харизанова, член на Ад-хок 
Комитета за правата на хората с 
увреждания на Съвета на Евро-
па), и „Постижения и добри прак-
тики за осигуряване на подкрепа 
за хора с увреждания за живот в 
общността” (с модератор Бри-
джит Плуме от Белгия, член на 
Ад-хок Комитета за правата на 
хората с увреждания в Европа). 

Присъстваха представители 
на НПО у нас, като Съюзът на 
глухите в България бе предста-
вляван от Христина Чопарова, 
медиен експерт на СГБ, и от Да-
мян Калчев, председател на Ра-
йонна организация – София. 
Официални преводачи на жестов 
език бяха Силвана Павлова (пър-
ва пленарна сесия) и Ирена Ваче-
ва (втора пленарна сесия).

Достъпна жизнена и архитектурна среда 
за хората с увреждания у нас

На 28 март 2016 (понеделник), 
в сградата на Народното събра-
ние на пл. „Народно събрание” 

в столицата се проведе кръгла 
маса на тема „Достъпна жизнена 
и архитектурна среда в урбани-
зираните територии – норматив-
на уредба и реалност”, на която 
представители на неправител-
ствени организации на и за хора 
с увреждания участваха в диску-
сия с представители на МТСП по 
въпросите за достъпа до среда за 
хора с увреждания, съществува-
щите законови разпоредби и как-
ва е действителността.

Кръглата маса бе по иници-
атива на д-р Султанка Петрова, 
народен представител от ПГ „Па-
триотичен фронт” в 43-то НС, 
и председател на Националната 

женска организация на ВМРО.
Съюзът на глухите в България бе 
представляван от Христина Чо-
парова, медиен експерт на СГБ и 
от Дамян Калчев, председател на 
РО София към СГБ. Жестовият 
превод бе осъществен от Мила 
Стефанова.

Изнесени бяха презентации 
за съществуващите законови 
постановления в европейски 
и национален план, след което 
последваха изказвания на учас-
тниците. Дискусията бе много 
оживена, тъй като проблемати-
ката бе доста болезнена за пове-
чето участници в кръглата маса.

продължава на стр. 13

Министерството на труда и социалната политика  
и Съветът на Европа за  равнопоставеността  

на хората с увреждания

От 31 март до 3 април 2016 г. 
в Пловдив се проведе Пети евро-
пейски форум за социално пред-
приемачество, който включва-
ше и международния панаир на 
предприятията и кооперациите 
на и за хора с увреждания. Този 
вид изложение е единствено по 
рода си в Европа. 

Тази година със свои щандо-
ве участваха повече от 100 со-
циални предприятия от над 16 
страни, като Съюзът на глухите 
в България представи изделия на 
шест от своите предприятия „Тих 
труд”.

Организатори на форума са 
Европейската комисия, Европей-
ският икономически и социален 
комитет, Министерството на 
труда и социалната политика в 
България, Европейската конфе-

Социалното предприемачество – модел за социално  включване  и трудова заетост
дерация на производствените 
кооперации и социални пред-
приятия, Националният съюз 
на трудово-производителните 
кооперации, Съюзът на глухите 
в България и други неправител-
ствени организации на хора с ув-
реждания.

продължава на стр. 8
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Едва сега разби-
рам, че учителите 
извън ролята си на 
преподаватели и пе-
дагози, имат и едно 
неподозирано ка-
чество - могат да на-
карат даден ученик 
да обикне или нам-
рази за цял живот 
някой предмет в за-
висимост от това как 
му го е преподавал. 
Така например моя-
та учителка по мате-
матика от техникума 
ме накара да намразя 
всичко, свързано с 
цифри и изчисления. 
И странно, как се об-
ръща колелото - сега, 
като администратор 
на страницата на 
СГБ във фейсбук малко по малко 
се увлякох по цифрите, излизащи 
в анализите и статистиките на 

мрежата. Които са наистина без-
спорно доказателство за всичко, 
публикувано и споделено там!

Ето и малко факти в цифри: в 
началото на април пуснах анкета 
с допитване по въпроса - тряб-
ва или не трябва да се увеличи 
шрифтът на вестник „Тишина”. 
Отговорите, с малки изключе-
ния, бяха, че не е необходимо 
шрифтът да бъде увеличен. Все 
пак, за да бъда пределно точна, 
трябва да отбележа, че хората, 
написали коментарите, бяха на 
възраст между 20 и 60 години. 
Точно 4 души (от над 45 комента-
ра!) написаха, че шрифтът тряб-
ва да е по-голям. Изразено в ци-
фри, това показва, че близо 97% 
от отговорилите са на мнението 
шрифтът да не се променя.

Фейсбук, като най-голямата 
социална мрежа за споделяне, 
притежава и хубавото качество, 
че показва безкомпромисно как-
во са харесали хората. Цифри-
те говорят недвусмислено и за 
това към какво проявяват инте-
рес посетителите на страницата. 

Поканата на пловдивската орга-
низация за празнуването на Ве-
ликден е прегледана от 237 души. 
1028 души са се отбелязали на 
снимката на Валери Лозанов от 
Перник, направена по време на 
30-годишнината от събирането 
на випуска от УПП „Труд” и 734 
души са разгледали снимките на 
дечицата, изпратени от Центъра 
за ранна рехабилитация на деца с 
увреден слух в столицата.

Между 650 и 550 души са про-
чели публикациите за туризма за 
глухи в Доминиканската репу-
блика и за протеста на родители-

те на деца с увреждания. Новина-
та, публикувана на страницата на 
РО-София за възможностите за 
почивка в съюзните бази е била 
прегледана от 645 души. 

Най-малко са посещенията 
при постовете за ТО в Пирдоп 
(администраторът на тази стра-
ница по неизвестни причини е 
блокирал достъпа до снимките и 
те не могат да се споделят в съюз-
ната страница) - това говори, че 
хората предпочитат прякото спо-
деляне на видео и снимки. 

Петра Ганчева 

Факти в цифри Последна почит
На 19.03.2016 г. внезапно почина Ма-

гда Карабелова, управител на „Тих труд” 
ЕООД - Ямбол.

Магда Карабелова започна работа като 
счетоводител в предприятието „Тих труд” 
през 1983 г. По-късно става негов главен 
счетоводител, а от м. декември 2014 г. е 
назначена за управител на „Тих труд”.

Твърде млада Магда Карабелова се раз-
дели със семейството си и приятелите си. 
Ръководството на СГБ, съюзните членове 
на РО на глухите в Ямбол и ръководство-
то и работниците от „Тих труд” изказват 

своята съпричастност към мъката на семейството и дълбоката си по-
чит към паметта ú.

Почивай в мир, Магде!
Последно „Сбогом!” на един ГОЛЯМ ЧОВЕК

Моят баща беше дългогодишен член и активист в СГБ, всеотдаен, 
честен и много трудолюбив. Винаги и с голямо търпение той обръ-
щаше внимание и помагаше на хората, в ролята си на отговорник по 
социално-битовите въпроси. Някои от членовете на СГБ не го харес-
ваха, тъй като баща ми ги превъзхождаше със силата на духа си, с ви-
наги разумно взетите решения и най-вече с откровената си, градивна 
критика.

С голяма болка ви съобщавам, че баща ми - Любомир Драгомиров 
Райнов - почина на 2.04.2016 г. Пиша на тези, които го познаваха и 
уважаваха, на тези, които са разбрали и оценили неговият труд и пра-
вотата на действията му. 

Да отдадем последна почит и последно сбогом на един ГОЛЯМ ЧО-
ВЕК!

Мир на праха му!  
Таня Райнова

С прискърбие съобщаваме, че след 
дълго боледуване ни напусна Лю-
бомир Райнов. Той бе един от пред-
седателите на РО-София, оставили 
ярка диря в историята на съюзната 
дейност в столицата и СГБ. Неговата 
личност и дейността му бяха пример 
за подражание от софиянци. Една от 
неговите инициативи бе първият лю-
бителски фото-клуб в съюза.

Любомир Райнов и делото му ще 
бъдат записани завинаги със светли 
букви в аналите на РО-София!

Всички ние от районната органи-
зация на глухите в София – члено-
вете и ръководството ú – изказваме 
нашата съпричастност към загубата 

на семейството и близките му.
Поклон пред светлата му памет!

На 18 април т. г. 
завинаги си отиде 
Райна Лазарова То-
мова - бивш замест-
ник-председател на 
Съюза на глухите в 
България (от 2001 до 
2008 г.), дългогодишен 
служител в Централ-
ното управление, пър-
воначално като отго-
варяща за културната, 
а впоследствие - и за 
организационната съ-
юзна дейност. За своя-
та активна и ползот-
ворна работа Райна 
Томова е награждава-
на многократно с ре-
дица съюзни отличия, 
вкл. и с най-високото 
- „Медал за особени 
заслуги”. 

Ръководството на 
СГБ, както и всички, 
които са работили с 

нея и които я познаваха и обичаха, изказват своите съболезнования 
на семейството и близките й.

Поклон пред светлата й памет!

С дълбока скръб съобщаваме, че 
на 3.04.2016 година, след продължи-
телно боледуване почина Василка 
Любенова Лазарова, на 65 години, 
която беше дългогодишен секретар 
в „Тих труд” EOOД – София и счето-
водител в Централното управление 
на СГБ. 

Весето, както я наричахме всич-
ки, беше не само всеотдайна, но и 
изпълнена с безкрайна доброта и 
милееше за глухите хора, към които 
винаги проявяваше съпричастност 
и съчувствие.

Ще минат години, но ние никога 
няма да те забравим!

Поклон пред светлата ú памет!
От ръководството на Съюза на глухите в България  

и всички, които я познаваха и обичаха
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Да доживееш до 60 години 
щастлив семеен живот, с другар, 
в когото сте се влюбили и сте се 
взели още през младежките си 
години, и сте успели толкова го-
дини да съхраните младежката 
си любов, съвместните спомени 
- не на всекиго се случва!

А нашият почетен председа-
тел Васил Панев и неговата мила 
съпруга Цвета доживяха тази ра-
дост и щастие - на 11 март тази 
година да отпразнуват своята ди-
амантена сватба!

И ние – приятели и колеги, 
които бяхме заедно с тях през 
всичките тези години, от сърце 
им пожелаваме радостни дни и 
дълголетие, за да се радват, че за 
заедно в старините!

Миряна Мошева

Една  
щастлива  

годишнина - 
диамантена 

сватба

Пролетен бал с конкурс „Мис и Мистър Тишина 2016”
продължение от стр. 1

Петчленно жури имаше за-
дачата да оценява осемте участ-
ника в четири кръга на конкур-
са, в които 3-те момичета и 5-те 
момчета щяха да дефилират по 
ежедневно облекло, по пижами, с 
артистично облекло за оценка на 
таланти и с вечерни тоалети. 

    Началото бе поставено с из-
лъчената на проектор презента-
ция на спонсора Поли Танчева, 
която представи кратка история 
на марката „Орифлейм” и заяви, 
че не за пръв път брандът под-
помага младежи с увреждания 
в благородното начинание да 
допринесе за чувството им на 
равнопоставеност и да изтъкне 
тяхната красота.

След презентацията водещи-
те помолиха публиката за мину-
та мълчание памет и почит към 
22-годишният Ридван Мустафа.

Конкурсът продължи с пред-
ставянето на участниците по 
ежедневно облекло, след което 
на журиращия състав бе дадена 

възможността за самостоятелно 
представяне с няколко думи. Да 
поздрави всички след това бе по-
канен председателят на СГБ Ни-
колай Нинов, който приветства 
гостите и пожела успех на състе-

зателите в конкурса.
Във втория кръг Валентин, 

Аделина, Божидар, Христина, 
Николай, Велимира, Теодор и 
Кирил танцуваха, пяха, играха 
пантомима. След тяхното пред-

ставяне водещите покани-
ха на сцената за изказвания 
В. Панев и В. Марков, кои-
то благодариха за честта да 
присъстват на конкурса.   

Третият кръг 
вместо по бан-
ски, бе по пижа-
ми, предоставе-
ни от партньора 
на конкурса, 
фирма „ЗА-ЗА”. 
Фирмата, как-
то и останалите 
партньори – ди-
зайнерска къща 
Полина Петрова 
– София (осигу-
рила роклите на 
водещата и пре-
водача), Горна 
баня ООД, слад-
карница „Мар-
гарита” и др., 
бяха представе-

ни непосредствено 
преди последния 
кръг от конкурса – 
по вечерно облекло.

След дефилето во-

дещите обявиха, 
че победителите 
в конкурса ще 
бъдат излъчени и 
наградени по вре-
ме на пролетния 
бал в ресторанта 
на хотела, където 
домакините от 
РО Бургас се по-
грижиха любезно 
да настанят гос-
тите на определе-
ните места. 

Програмата на 
бала включваше 
много привет-
ствия. Предсе-
дателката на РО 
Бургас Евдали-
на Тодорова и 
координаторът 
Матилда Чор-
ней също поз-
дравиха гостите 
и заявиха, че са 
много щастливи, 
че най-после и 
Бургас е столица 

на красотата и младостта в този 
пролетен празник. Изразиха бла-
годарност от свое име и от името 
на районната организация, като 
пожелаха на всички приятни ми-

гове на бала, събрал приятели 
от близо и далеч, както и да се 
заредят с пролетно настроение 
и вдъхновение за тази вечер, за 
която да си спомнят дълго време. 
Приветствени думи поднесе и 
новият управител на „Тих труд” в 
Бургас Радостина Дукова.

Последваха танци и изпълне-
ния на пловдивски художествени 
самодейци, и най-после, мигът на 
награждаването. Третото място 
бе за Аделина Ганчева (София) и 
Николай Корчев (Пловдив), вто-
ри станаха Христина Каципиду 
(София) и Теодор Жеков (Пло-
вдив), а за Чехия ще заминат Ве-
лимира Стефанова (Търговище) 
и Кирил Славов от София. Коро-
ната и лентите на новите „Мис и 
Мистър Тишина 2016” връчиха 
миналогодишните победители в 
конкурса Стела Петкова и Драго-
мир Драгомиров. 

Пролетният бал завърши с 
връчване на грамоти, много поз-
дравления, снимки за спомен с 
победителите, почерпки от имен-
ници заради Тодоровден, който 
съвпадна с датата на бала, танци 
и хорà. 

Христина Чопарова 
Изображения: Александър Добрев

На 22 март част от членовете 
на градската организация в Дуп-
ница отпразнуваха настъпването 
на пролетта, като се събраха на 
скромна почерпка в клуба. Под-
готовката на трапезата се осъ-
ществи с активното участие на 
ръководството на районната ор-
ганизация и на част от членовете 
на женсъвета и младежкия актив.

След като се поздравиха с по-
желания и наздравици за здраве, 
късмет и благополучие, всички 
се отдадоха на весела забава с 
танци, хора и весели шеги и за-
качки. Забавляваха се искрено, от 
сърце; а накрая си пожелаха да се 
съберат в клуба отново и повече 
хора, за великденските празници.

Петра Ганчева

Празнуваха Първа пролет

1

2
3
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Членовете са движещата сила в цялата история на съюза ни

Март…Месец на мартенички, на жените, на първите пролетни дни. Март беше и ме-
сец на отчетните събрания на териториалните организации влизащи в състава на со-

фийската районна организация на Съюза на глухите. Както е известно, териториалните 
организации на РО на гр. София са градските първи, втори, трети и четвърти район и 
извънградските в Перник и Пирдоп.

На всяка среща имаше дискусия и въпроси. Мога само да адмирирам участието на 
членовете на ТО Пирдоп и ТО Перник. Те истински се интересуваха от случващото в 
Съюза на глухите в България. На срещите с тях аз и координаторът на РО Илиян Радев 

се постарахме да споделим абсолютно всички неща, случили се през 2015 г. Разказахме 
за инициативата „Нови членски карти на СГБ“, за съюзните мероприятия - като фести-
валът на художествената самодейност на членовете на СГБ в гр. Трявна, риболовното 
състезание край гр. Русе, където нашият рибарски клуб „Тихите куки“ спечели първото 
място. Не пропуснахме да разкажем и за честванията на юбилеите - 40-годишнината 
на Центъра за ранна рехабилитация на деца с увреден слух и 25-годишнината на ТО в 
Сандански. Не подминахме и активното участие на софийската организация в нацио-
налния семинар с районните председатели и координатори на СГБ. Разяснихме и набо-
лелите въпроси, свързани с жестовия език и преводаческите услуги. Не беше забравена 
и традиционната туристическа среща на Витоша, на поляната пред нашата хижа „Пан-
чо Томов”. Не бяха подминати някои критики спрямо една ситуация с вестник „Тиши-
на”. Споделихме наблюдения за ръководството на СГБ и някои провинциални градове. 
Имаше въпроси и изказвания от страна на членовете на ТО, като едни от най-важните 
въпроси бяха свързани със сферата на социалните услуги. В Перник беше ни споделена 

болката от липсата на комуникация и съдействие от страна на община Перник за про-
блемите на хората с увреден слух. В Пирдоп се интересуваха от състоянието на СГБ и 
ситуацията със здравните услуги – по-точно дали трябва се заплаща такса на личния 
лекар. В София беше зададен въпросът за паркирането в центъра на столицата. Коор-
динаторът Илиян Радев разказа историята на постъпките за решаване на този проблем. 
За неразбирането от страна на кметството и т. н. Разказахме и за промените във вестник 
„Тишина”. Че вестникът вече е далеч по-приятен, по-нагледен, с повече снимков мате-
риал. Информацията е поднасяна професионално. Също така е спрян е култът към една 
личност. Тук, в София, новият „Тишина” беше разграбен мълниеносно! За разлика от 
някои персони и организации, членовете на РО-София приемат радушно промените!

Събранията преминаха спокойно. Изводът от тези срещи е, с изключение на извън-
градските организации, че участието и активността на членовете на градските ТО е 
доста анемично и апатично. А участието на членовете в тези събрания е от доста клю-

чово значение. Единствено на тези събрания членовете имат пряк достъп и връзка с 
ръководството на ТО - могат да отправят критики, въпроси, предложения и т. н. В това 
се състои същината на дейността на СГБ – членовете са движещата сила в цялата исто-
рия на съюза ни. Заради тях всяка една организация има клубове по интереси. В тази 
връзка ще кажа следното – независимо кой клуб е (рибарски, пенсионерски или друг), 
те са неписмени и важни институции в рамките на обществения живот и на районните 
организации. Нито един човек (бил той член или председател) не бива да казва или да 
заплашва със закриване на тези клубове, защото това не е право на всеки един член. 
За това има общоприети съюзни правила. Аз, като председател на софийската районна 
организация, ще заявя следното: клубовете са на районните организации. Всеки, който 
дръзне да каже това в ущърб на общоприетите съюзни правила, рискува да бъдат въве-
дени дисциплинарни мерки спрямо него!

Дамян Калчев, председател на РО-София

За по-активно включване в живота на организацията
Отчетната кампания в Дупница стартира на 22 март т. г. със събрание на градската 

организация, което се проведе съгласно приетия дневен ред. Председателят на РО Пе-

тър Тричков прочете отчетния доклад за изминалата дейност, в който бяха подчертани 
най-важните участия и прояви на ръководството и членовете не само в националните 
мероприятия на СГБ и на регионално ниво.

След доклада беше дадена думата за разисквания, предложения и допълнения. Ос-

новните обсъждания бяха посветени на по-активното включване на членовете в дей-
ността през настоящата година, като се дадоха предложения за различни прояви и 
инициативи, които да се провеждат в клуба на РО. Поради изчерпване на дневния ред 
събранието бе закрито.

Петра Ганчева

Дейни и задружни са кюстендилци
Годишното отчетно събрание на ТО в Кюстендил се състоя на 9 април т. г. На събра-

нието, открито от председателката Гергана Никифорова, присъства Горица Милчева, 
координатор на районната организация на глухите в Дупница.

След приемането на дневния ред бе прочетен отчетният доклад за дейността през 
2015 г. Членовете единодушно одобриха плана за дейността през настоящата година, 
включиха се дейно в обсъжданията и предложенията за проявите през годината и на-
края, след изчерпването на дневния ред отчетното събрание бе закрито.

Горица Милчева, координатор РО-Дупница

Дискутираха оживено
Годишните отчетни събрания на двете ТО - на Ямбол и на Сливен - се проведоха в 

началото на този месец. Те преминаха съгласно предварително обявения дневен ред, 
който включваше отчет за дейността на ТО през изминалата 2015 г. и приемане на про-
грамата за 2016 г.

По време на събранията присъстващите съюзни членове поставиха много и най-раз-
лични въпроси, по които дискутираха оживено - за промените в ТЕЛК; за това дали ще 
бъдат спрени инвалидните пенсии; за целевите помощи за жестомимични услуги; за 
своевременното плащане на членския внос; за ремонта на клуба в Сливен; отправиха 

предложения за различни прояви, посветени на 12 юли, международния ден на глухите 
и 3 декември, и за провеждане на екскурзии.

След приключването на дискусиите председателите на събранията предложиха да се 
гласуват и приемат отчетните доклади и програмата, които бяха прието с пълно бол-
шинство. Накрая, поради изчерпване на дневния ред, събранията бяха закрити.

Живка Димова, координатор на РО-Ямбол
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Най-обсъждан - проблемът с безработицата

На 26, 29 и 30 март и на 14 април 2016 г. в Габрово, Павликени, Елена и Велико Търно-
во се състояха годишните отчетни събрания - на териториалните организации към РО 
на глухите Г. Оряховица. Като цяло, те преминаха с голяма посещаемост от страна на 
членовете. Естествено, събранието в Габрово бе организирано най-добре, с най-много 
присъстващи, благодарение на неуморната, дългогодишна председателка, а сега и се-
кретар, Златка Дечкова, която винаги съумява да направи повече от необходимото.

Общо взето, членовете са доволни от работата на ръководствата на ТО и РО, но в 
Габрово отново бе поставен въпросът за узаконяването на клуба. Цели 26 години този 
въпрос за недостроения клуб виси в пространството и вече не знаем как да постъпим за 

решаването му. Миналата година бе проведена среща между заместник кмета по стро-
ителството и председателя на СГБ Николай Нинов в община Габрово, където ни беше 
обещано да се направи нещо. Но и досега няма резултат от това обещание, дори нямаме 
писмен отговор. Всеки път, на всички досегашни събрания през тези 26 години, се гово-
ри и обсъжда този проблем, проведени са хиляди срещи с ръководството на общината и 
с различните кметове през годините; със специалисти, архитекти и пр. - но без никакъв 
резултат. Иначе колективът на ТО живее много задружно - организират се чествания 
на всички празници, участват в местни и национални мероприятия, почти няма безра-
ботни сред тях. Хората са доволни, живеят задружно, уважават се и си помагат един на 
друг.

И във Велико Търново членовете също искат самостоятелен клуб, поне за два-три 
часа веднъж в седмицата. Това е тяхната болка. На събранието се поставиха много въ-
проси. Най-обсъждан беше въпросът за трудовата заетост на глухите, който се пов-
дига всеки път, и при други събирания на ТО. Въпреки разискванията, не може да се 
реши положително, защото причината не е в ръководството на РО и СГБ. Наистина 
има млади, които не искат да работят, тъй като инвалидната пенсия им била достатъч-
на; но има много членове, които изпитват огромно желание за постоянна работа. За 
съжаление - няма къде. Проблемът с безработицата е и национален проблем, не само 
за хората с увреден слух - и именно поради това е много труден за разрешаване, защото 
масово хората не могат да си намерят работа според квалификацията. Особено сега, 
когато се забелязва една тенденция от страна на работодателите да не наемат на работа 
хора с увреждания. Това трябва да се реши на национално ниво, да се дава възможност 
на хората, които имат желание да работят. Сред тях има добри специалисти, които се 
справят перфектно с това, което могат да правят. Във Велико Търново имат нова секре-
тарка – Маргаритка Колева, която за първа година е секретар. Нея си избраха членовете 
на организацията, а ръководството на РО й пожелава ползотворна работа. А също си 
пожелаха повече мероприятия през годината. Много трудно вече се осъществяват тези 
мероприятия, защото вече никой не дава пари като спонсорство, а проекти не могат да 
се правят и това ни връзва ръцете за развлекателна дейност.

В клуба на ТО в Елена събранието премина спокойно и делово. В доклада бе отра-
зено всичко свършено през изминалата година. В ТО-Елена членовете ни все повече 
застаряват. Въпреки това, в останалите желанието за съюзен живот не се е изгубило 
и при всяка отдала им се възможност провеждат различни инициативи и събирания 
в клуба. Събранието премина при 90% посещаемост и голяма активност на членовете. 
Разискванията там основно бяха върху проблема с пенсиите. В това ТО много добре е 
организирано раздаването на слухови апарати и батерии, а също и ремонтът им, но на-
последък има оплаквания за трайността на батериите. Един път в месеца идва предста-
вител на фирма и извършва тази дейност, от което са изключително доволни. Особена 
бе радостта им, че тази година ръководството на РО предвижда да организира няколко 
мероприятия и в тях с огромно желание ще вземат участие и еленчани.

Активно протече и събранието в ТО Павликени. На поставените въпроси изчерпа-
телно отговори координаторът на РО, който присъства на събранието. Тук има млади 
хора, но и безработицата е голяма. Има едно предприятие, което прие на работа някои 
членове, но то работи сезонно и не може да осигури работа през цялата година.

Да, хубаво е, че имаме много прояви, които правят духовния живот богат - но все по-
вече са глухите и тежкочуващите членове, които остават без работа и едва преживяват 
с инвалидните си пенсии. Въпреки това, ние се стараем и работим, даваме възможност 
на членовете да се чувстват полезни, да живеят пълноценен живот.

Мариана Станчева, координатор на РО-Горна Оряховица

2015 г. - ползотворна, но и напрегната
Събранията се проведоха през март, при спазване на чл. 27 от устава на СГБ и пре-

минаха в спокойна и делова атмосфера. На 24.03.2016 г. отчет на дейността си направи 
първа градска организация, а на 31 март - и втора градска. Двете организации отчетоха 
необходимост от провеждане на по-активна самостоятелна дейност по основните на-
правления на съюзния си живот.

Активното включване на членовете в мероприятията организирани от РС на район-
ната организация, е добър атестат за работата на ръководствата им; но, за утвържда-
ването им като основно ядро на съюзната дейност, е необходимо да се осъществяват и 
самостоятелни мероприятия, отговарящи на интересите на членовете.

На събранието на I градска присъстваха 63 от редовно отчетените 98 съюзни чле-
на, а на II градска бяха 71 от 101членове. Събранията по-скоро могат да се третират 
като дискусионни клубове по проблемите на организацията, свързани с предстоящите 
промени в наредбите на община Варна, отнасящи се за хората в неравностойно поло-
жение. Такива са Наредбата за реда и условията за пътуване на преференциални цени 
в обществения транспорт на територията на общината, Наредбата за реда и условията 
за паркиране на леки автомобили за хора с трайни увреждания и програмите за личен 
и социален асистент.

Териториалната организация в Добрич проведе отчетното си събрание на 27.03.2016 
г. От 48 редовно отчетени членове на събранието присъстваха 27. Ръководството от-
чете, че 2015 г. е била ползотворна и отчасти напрегната. Трудностите бяха свързани с 
намирането на работа на безработните членове на организацията и свързаните с това 
финансови затруднения, като някои от членовете са и със здравословни проблеми. Въ-
преки това ръководството на ТО счита, че с общи усилия са успели да запазят добрите 
си взаимоотношения и успяват да осъществяват разнообразни мероприятия, отговаря-
щи на предпочитанията на членовете на организацията.

Радка Стойкова, координатор на РО-Варна

Отчетно-изборно събрание на младежката организация към РО-Пловдив

То се състоя наскоро и се проведе съгласно дневния ред, който включваше: 1. Отче-
тен доклад за дейността на МРО за 2014 и 2015 г. 2. Приемане на програма за дейността 

за 2016 г. 3. Избор на ново ръководство.
Както бе пояснено, програмата за дейността на МРО за т. г. се посвещава на 70-го-

дишния юбилей на районната организация на глухите в Пловдив. В доклада за извър-
шената дейност беше наблегнато на съвместните прояви, осъществявани с МРО и жен-
съвета и другите клубове по интереси на РО, сред които са най-вече честванията на 
традиционните народни обичаи и празници.

В програмата за тази година е предвидено МРО да оказва пълно съдействие в подго-

товката и провеждането на мероприятията, посветени на юбилейната годишнина, сред 
които тържественият концерт и изложбите. Предвидено е да се осъществят и други 
прояви през настоящата година, като традиционното боядисване на яйца и участие във 
великденската изложба; по повод Гергьовден - провеждане на екскурзия или младежко 
парти; съвместно със СДГ „Фердинанд Урбих” - отбелязване на 1 юни - Денят на детето; 
участие в излета, посветен на деня на СГБ – 12 юли; участие в Националното младежко 
съвещание и отчетното събрание на МОСГБ; участие в националния туристически съ-
бор на СГБ; отбелязване на международния ден на хората с увреден слух в последната 
неделя от м. септември; организиране на мероприятие на Международния ден на ин-
валидите – 3-ти декември; организиране на парти по случай студентски празник – 8-и 
декември и организиране и провеждане на посрещането на новата 2017 година.

Беше избрано единодушно ново ръководство на МРО в състав: Иво Топчиев - пред-
седател; Николай Пехливанов - спорт и туризъм; Красимир Алексиев - културно-масова 
дейност; Марин Филипов - компютърен и ИТ специалист и Стоянка Попова – органи-
зационна дейност.

МРО-Пловдив
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След посещението в НИМ през 
2015 г., започнах да оглеждам за 
друг музей, който да разгледаме 
с членовете от РО-София. Както 
знаем всички, „Няма случайни 
неща на този свят” - така през 
март Мадлен Янева, която отго-
варяше за „Връзки с обществе-
ността” в НИМ, се свърза с мен. 
Тя е човекът, благодарение на ко-

гото СГБ сключи партньорство с 
НИМ по линия на европейската 
мрежа на музеите (ЕМЕЕ). С г-жа 
Янева се разбрахме да направим 
посещение – беседа в Национа-
лен политехнически музей. Рече-
но-сторено.

На 16 април в 14 ч. вече бяхме 
в музея на техниката. Жестовият 
превод се осъществяваше от Ма-
рина Пенева. С гид, осигурен от 

музея, за около час научихме за 
постиженията на техниката в ми-
налото на България; че сме има-
ли собствено българско автомо-
билостроене, самолетостроене и 
пр. Разглеждахме експонатите с 
интерес, придружени с увлекате-
лен разказ от уредника на музея. 
По същото време имаше и друга 
група от дечица, те наблюдаваха 

химичен експеримент. Научихме 
историята на различните техно-
логии като пералните, телефони-
те, направата на стъклото, знаме-
нитото розово масло и др. 

И само заради наученото и ви-
дяното в този ден в музея, смя-
там, че такива посещения трябва 
да станат прекрасна и културна 
традиция.

Дамян Калчев

Научихме много нови неща
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Тържествата в детската гради-
на са едни от най-емоционалните 
събития както за децата, така и 
за родителите им. За всяко съ-
битие се подготвя разнообразна 

програма от стихотворения, дра-
матизации, песни и танци. „Чрез 
драматизациите децата изучават 
българските народни приказки, 

развиват се артистичността им, 
умението за синхрон и работа в 
екип, развитието на речта и т.н. 
През годините сме играли „Дядо 
и ряпа“, „Коледа в гората“,  „Дя-

довата ръкавичка“, „Пилето и па-
тето“, споделя рехабилитаторът. 

Христина Чопарова

Образование

Първата стъпка преди учи-
лище винаги е детската градина. 

Достатъчно трудно е, когато си 
дете, но още по-трудно е, когато 
си дете без възможност да чува. 
Тогава предучилищното обуче-
ние се превръща в особено отго-
ворна дейност, предвид специал-
ните потребности на малчовците 
с увреден слух.

Обучението на деца с увреден 
слух в предучилищна възраст в 
България започва преди 60 годи-
ни. За тези години се е изгради-
ла една много добра методика и 
практика в слухово-речевата ре-
хабилитация. Но, за съжаление, 
никога досега не е било издава-
но специализирано помагало, 
учебник или тетрадка за децата 

Севина Хаджийска: „Малките деца с увреден 
слух възприемат света предимно чрез очите си”

с увреден слух в предучилищна 
възраст. За повечето деца в об-

щообразователните учебни за-
ведения помагалата са по метода 
БЕСЕДА, което спрямо децата 
с увреден слух е неприложимо, 
затова е нужно да се онагледят 
изучаваните думи и понятия. 
Малките деца с увреден слух 
възприемат света предимно чрез 

очите си и затова гаранция за ус-
пешно обучение при тях се явява 
възможността да могат да свърз-
ват думите с образи.

Това са и причините, поради 
които Севина Хаджийска, групов 
слухово-речеви рехабилитатор 
от 2003 г. в Средното специал-
но училище и детска градина за 
деца с увреден слух „Проф. Дечо 

Денев”, създава книжката за уп-
ражнение „Реч! Лесна! Сладка! 
Омайна!”.  Книжката е подходя-
ща за индивидуална работа как-
то в групови занятия, така и у 
дома. Тя е работна тетрадка, ка-
квато има всяко дете, и главната 
идея за нейното отпечатване е да 
представи нагледно говоримия 
материал, за да могат децата с ув-
реден слух да обогатят активния 
и пасивния си речник, както и да 
развият диалогичната реч. Съ-
държанието по произношение и 
развитие на слуха и говора е съ-
образено с методиката за работа 
с деца с увреден слух, както и със 
специалните учебни програми за 
обучение и развитие на деца с ув-
реден слух в предучилищна въз-
раст на МОН. 

Книжката е отлично помагало 
не само за деца с увреден слух, но 
и за деца с нарушение в говора, 
както и за деца със затруднения 
при четене и писане. 

„В детската градина се обуча-
ват деца от 2 до 7-годишна въз-
раст, казва Севина Хаджийска, 
- като главните цели на обуче-
нието са децата с увреден слух 
да получат добро образование 
и възпитание, да развият опти-
мално слуховото възприятие и 
речта си, да придобият умения 
и средства за общуване, и да 
достигнат оптимално ниво на 
училищна готовност. Децата в 
детската градина към училището 
много обичат музиката и танци-
те, затова с голямо удоволствие 
и желание участват в синхронно 
пеене и танци с жест и мимика.”. 
Севина Хаджийска води и заня-
тия по развитие на слуха и гово-
ра – специален предмет, в който 
се извършва целенасочено разви-
тие на слуха и речта, обогатяване 
на пасивния и активен речник, 
развитие на умения за отчитане, 
диалогична реч и ограмотяване. 
„Занятията са обвързани с раз-
лични теми от ежедневието, раз-
казва Хаджийска, - и сложността 
на материала се дозира според 
нивото на групата и според ин-
дивидуалните възможности на 
отделното дете. В планирането 
и изпълнението на целите и за-
дачите се придържам към мето-
да „Тотална комуникация” – в 
него се включват реч, отчитане, 
слухови възприятия, указателни 
жестове, дактил, жестов език, 
тактилно-вибрационна чувстви-
телност”.

Севина Хаджийска завърш-
ва през 2003 година висшето си 
образование със специалност 
„Слухово речева рехабилита-
ция“ във Факултета по начал-
на и предучилищна педагогика 
към СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. От септември същата го-
дина става базов учител там, а 
през 2006 защитава магистър-
ска степен по „Детска и юноше-
ска психология“ във Философ-
ския факултет на университета. 
Жестовия език усвоява чрез ус-
пешно завършен практически 
курс в СГБ през 2004, а от сеп-
тември 2014 г. е член на ЕКПО 
към РИО София. Преди някол-
ко години тя участва в работна 

група към 
МОМН за 
и з г о т в я н е 
на учебните 
програми по 
специалните 
предмети за 
обучение на 
деца с увре-
ден слух. 

Х а д ж и й -
ска има ня-
колко инте-
ресни теми, 
разработвани 
през години-

те: „Обучение на деца с увреден 
слух в детската градина – според 
вида слухопротезиране”, „Аз ще 
бъда ученик” (филм - история 
на дете с кохлеарен имплант), 
„50 години Детска градина за 
деца с увреден слух” – юбилей-
на презентация „Традиции и 
иновации в обучението на деца 
с увреден слух в предучилищ-
на възраст”, „Игрови ситуации 
за най-малките деца с увреден 
слух - основа на слухово-рече-
вата терапия”, „Новите техноло-
гии в помощ на обучението на 
деца с увреден слух”. 
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произвоството на предприятия-
та и кооперациите за хора с ув-
реждания.

С много аплодисменти бяха 

посрещнати модните колекции, 
представени на ревюто, особено 
на детските облекла. За първи 
път бе показана съвместна ко-
лекция на студентите от специ-
алност „Мода” на Югозападния 
университет „Неофит Рилски” 
в Благоевград и на регионалния 
съюз на трудово-производител-
ните кооперации в Благоевград.

В изложението на Междуна-
родния панаир със свои стоки 
участваха съюзните предприя-
тия „Тих труд” от Бургас, Дупни-
ца, Лом, Пловдив, Русе и Стара 
Загора.

По време на изложението, 
министър Калфин се срещна 
и разговаря с Николай Нинов, 
председател на Съюза на глухите 
в България. Министърът прие с 
изключителна сериозност изка-
заната от г-н Нинов тревога по 
отношение на прилагането на 
Регламент 1407 в Директивата на 
Европейския съюз:

- Това е директивата, при коя-
то ви гледат като свързано лице? 
– попита г-н Калфин. 

- Точно така - отговори г-н 
Нинов. - И много се надявам във 
Ваше лице да намерим подкрепа, 
за да бъде решен този въпрос. 

Социална тематика
СоциалНоТо ПрЕДПриЕМачЕСТво – МоДЕл за 

СоциалНо включваНЕ и ТруДова заЕТоСТ
продължение от стр.1

Форумът бе открит от Ивай-
ло Калфин, вицепремиер и ми-
нистър на труда и социалната 

политика на България, който за-
яви: „Министерството на труда 
и социалната политика вярва в 
необходимостта от подкрепа на 

развитието на социалната ико-
номика. Ние работим в момента 
по текстове на законопроект за 
социалното предприемачество 
и върху конкретни мерки, чрез 
които да се финансират социални 
проекти. С успешното функцио-
ниране на социалното предприе-
мачество ще се повишат заетост-
та и социалното включване на 
хората с увреждания на трудовия 
пазар.”

Накрая г-н Калфин отправи 
сърдечна благодарност към гос-
тите - представители на европей-
ските институции, част от които 
са за първи път в България, а 
също и към организаторите на 
събитието.

В своето приветствие при 
откриването г-н Йенс Нилсон, 
съпрезидент на интергрупата 
за социална икономика към Ев-
ропейския парламент подчерта: 
„Секторът за социална икономи-
ка подобрява битието на цялото 
общество”, а г-н Георгиос Дасис, 
президент на Европейския ико-
номически и социален комитет 
(ЕИСК) сподели, че ЕИСК вина-
ги е подкрепял всички действия 
в областта на социалната иконо-
мика и пожела дълъг живот на 
всички предприятия от социал-
ната област.

На откриването присъстваха 
Георги Пирински, депутат в евро-
пейския парламент, Минчо Ко-
ралски, изпълнителен директор 
на Агенцията за хора с увреж-
дания, Иван Соколов, председа-
тел на Съвета на директорите на 
Пловдивския панаир, Георги Ти-
тюков, заместник-кмет по соци-
алната политика, Пловдив, Иван 
Антонов, заместник областен уп-
равител на пловдивска област.

В тържественото откриване 
взеха участие самодейните със-
тави на пловдивската районна 
организация на глухите със своя 
програма. Изпълненията на са-
модейците бяха приети много 
възторжено от присъстващите. 
Ръководството на РО-Пловдив 
информира за събитието своите 
членове, които присъстваха не 
само на откриването, но и има-
ха възможност да се запознаят с 

Тъй като с действието на подо-
бен регламент, ние не можем да 
участваме по никакъв начин в 
проекти и програми. Много сме 
ограничени.

- Поемам ангажимента! - обе-
ща министър Калфин. – И тук, в 
страната, и в Европейския съюз, 
ще поставя проблема, за да бъде 
решен! 

По-късно, при награждаване-
то на най-добрите изделия, пред-
ставени на изложението, Ивайло 
Калфин връчи плакет и грамота 

на Петър Йорданов, управител на 
„Тих труд” ЕООД в Русе за инова-
тивен продукт „Пластмасов ту-
ристически комплект „Пикник”.

В рамките на форума се про-
ведоха международна конфе-
ренция „Социалното предприе-
мачество – иновативен модел за 
социално включване и трудова 
заетост” и кръгла маса, посвете-
на на проектозакона за социална 
икономика. В тях взеха участие 
и представителите на Съюза на 
глухите в България, начело с 
Николай Нинов, председател на 
СГБ; Мая Георгиева, член на УС 
на СГБ и главен счетоводител на 
СГБ; Любка Герасимова, експерт 
производствено-стопанска дей-
ност в СГБ; Радостина Дукова, 
управител на „Тих труд” в Бур-
гас; Пламен Кръстев, управител 
на „Тих труд” в Дупница; Георги 
Савчев, управител на „Тих труд” 
в Лом; Дойчин Загорски, управи-
тел на „Тих труд” в Пловдив; Пе-
тър Йорданов, управител на „Тих 
труд” в Русе и Ирена Желева, 
управител на „Тих труд” в Стара 
Загора. 

Кръгла маса за проектоза-
кона за социална икономика

Модератор на дискусиите 
бе Теодора Тодорова,държавен 
експерт в дирекция „Стратеги-
ческо планиране и демографска 
политика” в МТСП и заместник 
председател на междуведом-
ствената група, която разработ-
ва проекта на закон за социал-
ната икономика.

Г-жа Марияна Амова, секре-
тар на Научния комитет към 
Международната мрежа на ли-
дерите от социалната и соли-
дарна икономика Les Rencontes 
du Mont-Blanc, сподели опита 
на страните-членки на групата 
относно законодателството в 
тези страни.

Г-н Мигел де Луна, член 
на Европейския икономиче-
ски и социален комитет и на 
Испанската конфедерация на 
предприятията от социалната 
икономика, сподели отита на 
Испания по закона за социална 
икономика приет преди 5 годи-
ни. Той подчерта, че е важно „да 
има консенсус на всички орга-
низации от сферата на социал-
ната икономика”. Целта на при-
етия закон е била единна правна 
рамка, която да даде устойчи-
вост на социалната икономика. 
В Испания по време на кризата 
с най-малък брой съкратени ра-
ботни места са били предприя-
тията от социалната икономи-
ка. Г-н де Луна подчерта, че е 
важно в учебните програми да 
бъдат включени направления 
по социална икономика.

Г-н Емануел Верни, Камара 
по социална икономика във 
Франция сподели френския 
опит по Закона за социална и 
солидарна икономика. Социал-
ните предприятия във Франция 
осъществяват дейност в 20 сек-
тора на икономиката.

Г-жа Оливия Рузанду, пред-
ставител на Министерството на 
труда, семейството, социална 
закрила и за възрастни в Румъ-
ния, представи опита на своята 

страна, като обърна внимание, 
че се дава лиценз на социалните 
предприятия за срок от 5 годи-
ни.

Г-н Петър Гъров, главен екс-
перт в ГД „Европейски фондо-
ве, международни програми и 
проекти”, представи процеду-
рата „Транснационални парт-
ньорства” към Приоритетна ос 
4 – Транснационално сътрудни-
чество по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресур-
си”.

Г-н Овидио Николеску, пре-
зидент на Националния съвет 
за частни малки и средни пред-
приятия в Румъния, предста-
ви разработения наръчник за 
професионално ръководство 
за международен трансфер при 
социалните предприятия.

Г-н Николай Нинов, пред-
седател на Съюза на глухите в 
България постави въпроса за 
прилагането на Регламент (ЕС) 
№1407 на Комисията от 18 де-
кември 2013 г., според който 
се запазва таванът от 200 000 
евро като размер на помощт-
та „de minimis”, която едно и 
също предприятие може да по-
лучи от една държава-членка 
за всеки период от три години. 
Според чл. 4 Съдът на Евро-
пейския съюз е постановил, че 
„всички субекти, които се кон-
тролират (де юре или де факто) 
от един и същи субект, следва 
да се разглеждат като едно и 
също предприятие”. Именно 
това ограничава възможности-
те на предприятията - собстве-
ност на съюза, както и на самия 
съюз, които функционират като 
социални предприятия и в кои-
то работят преобладаващо тру-
доустроени лица. Този въпрос 
е изключително важен и след-
ва отново да бъде поставен на 
вниманието на компетентните 
органи.

инж. Любка Герасимова, 
експерт „Производствено- 

стопанска дейност” при СГБ

Конференция „Социалното 
предприемачество - иновати-
вен модел за социално включ-
ване и трудова заетост”

В своето изложение на кон-
ференцията Зорница Русинова, 
заместник-министър на труда 
и социалната политика, пред-
стави на участниците в кон-
ференцията възможностите 
за финансиране на социално-
то предприемачество, както и 
средствата, които са предвиде-
ни за интеграция на социално 
уязвимите групи.

Цитираме по-съществените 
изказвания по време на конфе-
ренцията:

Г-н Йенс Нилсон, член на 
Европейския парламент и съ-
президент на интергрупата за 
социална икономика към Ев-
ропейския парламент, сподели, 
че непрекъснато нараства ин-
тересът към предприятията от 
социалната икономика и колко 
е важно във времена на криза 
хората да си съдействат и да се 
кооперират, като подчерта, че 
„здравеопазването и социал-
ните грижи не могат да бъдат 
оставени само на пазарните ме-
ханизми”.

Г-н Бруно Ролантс, генерален 
секретар на Европейската кон-
федерация на производствени-
те кооперации и кооперациите 
за услуги СЕКОП СИКОПА 
Европа, определи социалния 
кооператив като „интеграция 
на труда и социалните услуги”, 
които може да бъдат предоста-
вени от кооперациите, и наб-
легна на важността на профи-
лактиката за предотвратяване 
на появата на социално изклю-
чени лица.

Г-н Мигел де Луна, член на 
Европейския икономически и 
социален комитет, изтъкна, че 
„специална група разглежда 
въпросите на социалната ико-
номика” и представи поощ-
рителните мерки за социално 
предприемачество.

Г-н Лалко Дулевски, предсе-
дател на Икономическия и со-
циален съвет, изнесе доклад за 
социалното предприемачество 
и трудовата заетост.

Г-жа Дана Вербал, главна ди-
рекция „Заетост” на Европей-
ската комисия¸ разгледа соци-
алното предприемачество като 
„възможност за създаване на 
нови работни места” и сподели, 
че дирекцията има програма за 
социално новаторство.

Г-жа Мари Зволска, член на 
Европейския икономически и 
социален комитет презенти-
ра мерките за насърчаване на 
дейностите за развитие на со-
циалното предприемачество в 
Европа.

Г-н Жан-Филип Пулно, ди-
ректор на „Политически парт-
ньорства  - Група УП” и вице-
президент на Международната 
мрежа на лидерите от социал-
ната и солидарна икономика 
Les Rencontres du Mont-Blank, 
представи добрите практики на 
групата за предприемачеството 
в социалната икономика.

Г-н Минчо Коралски, изпъл-
нителен директор на Агенцията 
за хората с увреждания, пред-
стави презентацията „Държав-
ните помощи – възможности 
за финансово подпомагане на 
социалните предприятия”.



Тишина 925 април 2016 Жестовият език и ние

процента възприемам с него от 
всички звуци и думи. Резултатът 
беше, че в напълно тиха среда 
разбирах едва една дума и мно-
го прости изречения. Те нямат 
нищо общо с реалността! В ре-
алния свят аз не можех да въз-
приемам и разбирам, освен, ако 

не стоях пред лицето на човека, 
в светла, тиха стая, за да мога да 
отчитам по устните му! И то, ако 
ми говори само един човек, а не 
няколко души. И ако се справям 
доста добре само с един говорещ 
ми човек, но ако ме хвърлите 
дори и за секунда в шумна група 
или тъмен ресторант / дискотека, 
мол, трафик или други подобни 
реални ситуации, аз ще съм из-
губена. Така че не мисля, че съм 
„успешна част от чуващата кул-
тура”.

Сега, нека да обърна монета-
та. Отидох при глухите, в Гало-
дет. Бавно научих ASL през тези 
години. След това посещавах и 
лекциите в университета, като 
ползвах услугите за подкрепа на 
глухите студенти; имах много 
глухи приятели и присъствах на 
социални събития. Вече мога да 
бъда в шумна дискотека с група 
от глухи хора и мога да разбера 
какво се случва. След универси-
тета се включих в клуба на глухи-
те, където членувах повече от 15 
години, докато не заминах. Зае-
мах различни позиции в борда на 
директорите, бях също и част от 
Дарт лигата, чрез която участвах 
в национални турнири за глухи. 
Имам чуващ съпруг и две деца, 
които вече са тийнейджъри. Те 
са чудесни преводачи на жестов 
език, тъй като едва на осемме-
сечна възраст ги научих на ASL и 
благодарение на това те са по-на-
пред в образованието си, откол-
кото техните връстници.

В днешно време, когато ми се 
наложи да посетя лекар, роди-
телски срещи или друго, предпо-
читам да използвам преводач на 
ASL. Главно  защото се чувствам 

комфортно и по-спокойна с жес-
товия преводач и не изживявам 
стреса да се справям с разни не-
доразумения, породени от не-
търпеливи и изнервени хора, от 
главоболието и умората на очите 
след цялото това насила нало-
жено напрежение да отчитам по 
устните и да разбирам казаното. 
Сега съм писател на свободна 
практика и в момента съм в про-
цес на интервю за работа за пре-
подавател на ASL. С това писмо 
аз не критикувам вашия избор 
за вашето дете, това е много ли-
чен и частен въпрос. Аз просто 
исках да ви покажа двете стра-
ни - на оралното обучение и на 
това с жестовия език - ASL, и 
че асоциацията АГБ не ви казва 
цялата истина. Бъдете готови да 
изгледате докрай вдъхновените 
рекламни клипове за кохлеарни-
те импланти - тези на „успешните 
деца” на асоциацията. Но също 
така вижте и #WhyISign във Фей-
сбук, където е пълно с истории на 
чуващи родители, чуващи баби и 
дядовци, на хора с увреден слух 
и на глухи деца, които показват 
защо са избрали ASL. Не, греши-
те - американският жестов език 
не е в упадък и винаги ще бъде 
използван, докато съществуват 
хора с увреден слух в Америка! 
Какво означава да бъдат глухи не 
се е променило за хиляди от тях, 
които наистина са глухи.”

От своя страна, Национална-
та асоциация на глухите в САЩ 
също публикува официално из-
явление за медиите:

„Спечелването на „Следващия 
топмодел на Алерика” от Найл 
ди Марко му отвори пътя към 
славата и в ролята си на модел и 
пример за културата на глухите 
ди Марко продължава да печели 
сърцата цяла Америка със свое-
то представяне в „Танцуващи със 
звездите”. Бяха написани и много 
възторжени статии за този негов 
път към славата, включително и 
скорошната статия на „Вашинг-
тон поуст”. 

Найл ди Марко е най-новият в 
дългата поредица от уверени ро-
леви модели, които демонстри-
рат силата на двуезичието, из-
ползвайки американския жестов 
език (ASL) и говоримия англий-
ски език. Успехът му е учудващ, 
тъй като всяко дете се нуждае и 
заслужава любов чрез общуване. 
Родителите и близките изразяват 
своята любов към децата чрез об-
щуването с тях от деня, в който 
са родени, както е направило и 
семейството на Найл.

Такива модели за подражание 

са вдъхновение за родителите, 
които научават, че детето им е 
глухо или с увреден слух. Както 
се вижда, от тези истински исто-
рии, като тази на Найл, може да 
се постигне всяка мечта - че то 
може впоследствие да стане из-
вестен модел, танцьорка, лекар, 
следващият носител на Оскар 
(като Марли Матлин), адвокат 
- съветник на президента (като 
Клаудия Гордън) или дори рецеп-
ционист като Лия Катц-Ернан-
дес, която днес посреща всички 
гости на Белия дом. И всички те 
са глухи!

И все пак, някои организа-
ции и медицински специалисти 
продължават да разпространя-
ват митове за езика на знаците, 
в които твърдят, че глухите деца 
или такива с увреден слух ще 
бъдат по-малко успешни, ако из-
ползват езика на знаците. Тази 
разрушителен подход е вреден за 
много семейства, които заслужа-
ват да се запознаят с предимства-
та на езика на знаците за когни-
тивното развитие и образование.

Многобройните проучвания 
доказаха, че ASL действително 
повишава развитието на говора 
и слуховото възприятие с кох-
леарни импланти. В допълнение, 
безспорно е доказано - резулта-
тът дори е публикуван в статия 
на списание Pediatrics на Аме-
риканската академия на педи-
атрите, където ясно са посочени 
ползите от използването на езика 
на знаците при всички бебета, 
идентифицирани като глухи или 
с увреден слух.

Използването на ASL се уве-
личава и доказателство за това са 
курсовете по жестов език, които 
са сред най-популярните в сред-
ните училища и колежи в цялата 
страна, както и в програмите за 
родители и други заинтересова-
ни лица. Дори чуващите родите-
ли с глухи кърмачета осъзнават 
предимствата на езика на знаци-
те, тъй като техните бебета с него 
са в състояние да изразят своите 
нужди и това се случва много 
по-рано от другите бебета, които 
не знаят езика на знаците.

Молим всеки родител и семей-
ството да общуват и изразяват 
любовта към детето си чрез езика 
на знаците. Така изразена, тази 
любов ще ви гарантира, че детето 
ви няма да се превърне в безпо-
лезно за обществото същество.”

Превод: Петра Ганчева

„ASL App” - създаден за всеки, който иска да научи жестовия език

Миналата година през май 
медиите съобщиха за стартира-
нето на разработено изцяло от 
глухи хора приложение - „ASL 
App”, с чиято помощ лесно, бър-
зо и удобно всеки, който има 
желание, може да научи амери-
кански жестов език. В анонса, 
отправен към потребителите 
от създателите, се подчертава, 
че приложението може да се из-
ползва от абсолютно всеки: „Чрез 
ASL App може да научите разго-
ворния американски жестов език 
лесно и удобно - по време на път, 
с всички фрази и признаци, орга-
низирани така, че да ви улеснят 
да ги научите и запомните. ASL 
App е предназначено да ви помог-
не да научите нов визуален език 
по начин, който е лесен, инту-

итивен и добре 
разработен съо-
бразно интереса 
и нуждите ви. 
Има изобилие 
от функции, 
в к л ю ч и т е л н о 
индекс за тър-
сене, бутон за 
забавен каданс, 
най-различни 

съвети и папка с любими изрази 
и термини. Също така можете да 
запишете знаците, които искате 
да прегледате отново в собствена 
папка; и дори да качите различни 
други знаци, които сте се научи-
ли от Twitter и Facebook.” 

Творческият екип на прило-
жението ASL App включва из-
вестни глухи личности - освен 
топ модела Найл диМарко, Ме-
лиса и Мат Малзкун са проду-
центи и основатели на приложе-
нието; в творческия екип влизат 
още Том Кетеринг (програмист и 
разработчик) и Меган Малзкун 
(дизайнер). Ето какво споделят 
създателите за своята „рожба”:

„Нарекохме нашето приложе-
ние „народно” - защото е пред-
назначено за народа, за всеки 

ти.” 
Аз няма да обяснявам защо 

глухите от общността се чувстват 
обидени и наранени - можете да 
прочете всичко в социалните ме-
дии и в сайтовете и странициет 
на НАД и Галодет, а също и в бло-
говете. Лично аз не съм съгласна 
с твърдението в тази статия, че 
ASL не е целесъобразен и е загуба 
на време. Орализмът е на път да 
отиде и няма да направи вашето 
дете „успешна част от общество-
то на чуващите”.

Родена съм глуха в семейство-
то на чуващи родители, един от 
цитираните от асоциацията АГБ 
95% случаи. И, разбира се, лека-
рите тогава внушиха, че никога 
няма да се науча да говоря, ако 
използвам езика на знаците. Така 
ме снабдиха със слухови апара-
ти и след това преживях години 
и години на обучение в говор и 
слухова терапия, а в по-късен 
етап, когато бях около 15-годиш-
на, цели две години изкарах в ло-
гопедична терапия. Мислите, че 
след всичко това моята реч тряб-
ва да е адски добра? Нищо подоб-
но! Разбира се, хората ми казват, 
че говоря „много добре”, но аз все 
още се чудя защо никой не може 
да разбере моето име, когато се 
представям? Те чуват нещо като 
„ТК Ради” и ако се бях отказала 
и казвах, че името ми е като на 
Спенсър Трейси или на Трейси 
Морган (известни американски 
актьори, бел. ред.), едва тогава 
сигурна съм, щяха разберат име-
то ми.

Преминах и през слухова те-
рапия с най-различни и мощни 
апарати, която се състоеше в 
непрекъснато слушане на думи 
и звуци, които трябваше отново 
и отново да ги повтарям, докато 
кажа правилната. Бях включена в 
държавно училище, където има-
ше и други глухи или с увреден 
слух ученици; имах и няколко 
приятели - но бях сама в класната 
стая, защото нямаше други глу-
хи ученици на моята възраст. И 
страдах много от непрекъснатия 
и интензивен тормоз от чуващи-
те ученици! Никога не съм била 
част празнуването на нечий дет-
ски рожден ден, разходка разни 
училищни дейности. Аз просто 
се затварях в стаята си с моята 
купчина книги от библиотеката 
и така също се затворих от света 
навън. В крайна сметка, помолих 
моите родители да се запиша в 
гимназия в института на глухите, 
защото „те са същите като мен”.

Имах кохлеарен имплант цели 
35 години и бях тествана колко 

През миналия уикенд се случи 
огромен скандал в социалните 
медии сред общността на глу-
хите. Причината е в наскоро 
публикуваната статия във „Ва-
шингтон поуст” за Найл ди Мар-
ко и неговата фондация, която 

има за цел да подобри живота на 
глухите деца чрез цялостно въ-
веждане на американския жестов 
език (ASL) в процеса на обучение-
то и образованието им. Найл 
получи покана за вечерята с ко-
респондентите в Белия дом, къ-
дето представи принципите си 
за подобряване на живота на глу-
хите деца. Но от името на асо-
циацията „The Alexander Graham 
Bell”(АГБ), която е противничка 
на използването на жестовия 
език, беше публикувано опровер-
жение под заглавието „Да разсе-
ем митовете за глухотата”. В 
отговор Трейси Щайн, майка на 
две деца, която е с увредени слух 
и зрение, писателка на свободна 
практика, написа отворено пис-
мо. Ето текста на писмото: 

„Моето писмо до родителите 
на деца с увреден  слух

Общността на глухите силно 
подкрепя Найл ди Марко и не-
говите успехи и се гордее с него, 
защото той е поредният успешен 
представител на културата на 
глухите и ASL. Но статията на 
асоциацията АГБ „Да разсеем ми-
товете за глухотата” буквално 
разяри глухата общност и реак-
циите бяха изключително бурни. 
Част от текстовете, които взриви-
ха социалните мрежи, включваха 
категоричното отхвърляне на 
жестовия език: „…Намалява из-
ползването на ASL”, „…Чрез изя-
влението си пред журналистите 
ди Марко иска да увековечи по-
грешната представа, че глухите 
деца не могат да говорят и чуват 
добре. Глухите деца, които рас-
тат днес, имат безпрецедентни 
възможности да развиват слуха 
и говора си, благодарение на скри-
нинга на новородените, ранното 
диагностициране и прилагането 
на най-новите технологии, като 
например модерните слухови 
апарати и кохлеарните имплан-

един човек, които искат да научат 
американски жестов език (ASL). 
Ползвателите на нашето прило-
жение не е нужно да се записват 
в курсове, да плащат за обучение, 
за да научат ASL и това е много 
важно, защото не всеки има вре-
ме, пари, ресурси и дългосрочен 
ангажимент да направи това. 

Нашата цел е породена от же-
ланието ни да разрушим барие-
рите, изправени пред различните 
общности, особено в градовете, 
в които живеем (Вашингтон, 
Сан Франциско, и Бостън). Бя-
хме помолени от толкова много 
хора да им помогнем да научат 
ASL и така стигнахме до идеята 
да направим ученето на ASL су-
пер лесно, достъпно и забавно. А 
защо точно ние сме създателите? 
Защото сме глухи, защото вла-
деем свободно два езика - ASL и 
английски. Всички ние от ражда-
нето си ползваме и владеем ASL. 
Всеки един от нас притежава 
специфични и уникални умения 
за приложението: Мат учи и раз-
вива ресурсите на ASL; Мелиса 
управлява творческите проекти, 
включително развитието и кари-
ерите на App в интерактивни ис-

тории; Тим е невероятен, нямащ 
равен на себе си програмист; Ме-
ган е съвършеният дизайнер и 
технофил. За Найл е излишно да 
пишем и говорим - той е нашата 
гордост.”

Приложението ASL App раз-

полага със следните поредици: • 
Запознайте се с ASL азбука (без-
платно) • Научете всички числа 
(безплатно) • Универсални же-
стове (безплатно) • Упражнения 
(безплатно) • Основни положе-
ния (безплатно) • Колекция от ос-
новни признаци (платено - $ 0,99) 
• Колекция, свързана с външния 
вид, модата, комплименти и фра-
зи (платено - $ 0,99) • Колекция 
от знаци за различни настрое-
ния, емоции, чувства (платено - $ 
0,99) • Колекция фрази, свързани 
със социални събития (платено 
- $ 0,99) • Колекция от фрази за 

хранене в ресторант; а също и 
такива , свързани с индустрията 
(платено - $ 0,99) • Колекция от 
фрази, свързани с начина на жи-
вот (платено - $ 0,99) • Фрази за 
време, график, календари, дни 
от седмицата, а също и такива, 
свързани с пари, фактуриране, 
финансиране, извършване на 
плащания и др. (платено - $ 0,99).

Желаещите да ползват прило-
жението могат да получат всич-
ки поредици на цената на един 
цялостен пакет, който съдържа 
800 знаци и фрази - само за 9,99 
долара. В пакета са включени 
над 450 клипове с участието на 
Найл ди Марко, един от създа-
телите на приложението, стоти-
ци знаци, както и много фрази, 
които използваме в ежедневието. 
Приложението включва пове-
че от десет различни тематични 
пакети (стартовият пакет е аб-
солютно безплатен), вариращи 
по теми от „Ресторанти, барове, 
трапезария, хранене” до „При-
рода, околна среда, пари и вре-
ме”. Предлага се и за Iphones 4, 
5, и 6. Може да се изтегли оттук:  
http://theaslapp.com/

Найл ди Марко и Трейси Щайн в защита на жестовия американски език
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Скъпи читатели на в. „Тиши-
на”, в последните няколко броя 
от началото на тази година ви ин-
формирахме за различни лица от 
света на киното и модата, които 
са с увреден слух. Общото между 
тях обаче не е това, че не чуват. 
Общото между тях е, че всички те 
са намерили пътища за реализа-
ция в области, където липсата на 
слух е превърната в предимство. 
Тези хора са вдъхновители  и си 
заслужава да научите за тях, ако 
могат да вдъхновят и вас да след-
вате мечтите си. Днес пред вашия 
взор са тежкочуващата амери-
канска актриса Кейти Леклерк от 
телевизионния сериал “Размене-
ни при раждането” (2011)  и ек-
ранният ú партньор Шон Бърди, 
който е роден глух. 

Представете си да сте на 17 
и да започнете да учите знаков 
език, който после ще се окаже 
много полезен. Това се случва с 
Кейти Леклерк преди да открие, 
че има заболяване, включващо 
прогресивна загуба на слуха. Но 
световъртежите и хроничното 
главоболие се оказват синдром 
на Мениер. Той се диагностици-
ра трудно и е едно от тежките 
невъзпалителни заболявания, 
причиняващо сериозни смуще-
ния в слуховия и вестибуларния 
апарат. Кейти е само на 20, но 
стоически приема наследствено 
предаваната болест.  

Бащата и по-голямата ú сестра 

също имат този синдром, а 
американския знаков език 
(ASL) Кейти учи покрай се-
стра си. Родената през 1986 
година в Тексас дребничка 
блондинка израства в Лей-
кууд, Колорадо.  Открива 
страстта си към актьорската 
игра в седми клас, когато по-
лучава главната роля в бро-
дуейския мюзикъл „Ани”, по 
музиката на Чарлз Строс.  

Кейти Леклерк има учас-
тия в много от популярни-
те реклами на Пепси, Син-
гюлър, Дженерал Илектрик. 
Но славата я спохожда 
окончателно след участието 
ú като гостуваща звезда в 
телевизионната тийн драма 
„Вероника Марс” през 2004, 
продуцирана от гигантите 
Уорнър Брос. Екранната ка-
риера на Кейти включва и 
ролята на глухата тийней-
джърка Дафни, дадена на 

грешното семейство след ражда-
нето ú в тв сериал от 2011 „Разме-
нени при раждането” (Switched at 
birth). Филмът разказва история-
та на две разменени при ражда-
нето момичета, едното от които 
е глухо. За тази роля актрисата 
споделя, че е била препоръчана 
от агента си за включване в на-
ционалния кастинг, след което 
са ú се обадили с молба да им де-
монстрира реалистичността на 
образа. 

„Това е нещо, което обсъж-
дахме в дълбочина – казва Кей-
ти. – Искаха да се уверят, че об-

разът е правдоподобен, а и ние 
сметнахме, че по-подчертаното 
изразяване на глухотата ще е 
наистина силен акцент за роля-
та”. Тя се снима още в „Теорията 
на големия взрив” (The Big Bang 
Theory) през 2011, в „От мес-
топрестъплението” (CSI: Crime 
Scene Investigation) през 2012, в 
тв филм на Холмарк „Призна-
нието” (The Confession) през 2013 
и в продължението му от 2015 - 
„Пресмятане” (The Reckoning). 

На 6 ноември т. г. чаровната 
актриса ще закръгли 30 години. 
През 2016-та също й предстои 
да участва в ирландската пост-
продукция с леко апокалиптич-
ното заглавие „Звездите са вече 
мъртви” (Stars Are Already Dead), 
а през 2017-та – в игралния филм 
на Дилън Елис „Житейски кръ-
говрат” (Round of Your Life).

Днес той е на 23. Обича да тан-
цува, и още като второкурсник в 
училището за глухи в Индиана 
през 2010 г., заедно с партньор-
ката му по танци, се състезават 
срещу други участници от 10 
училища. Обират почти всички 
награди, включително за най-до-
бри таланти, най-добра плат-
форма и най-добри официални 
тоалети. Оттогава Шон Бърди  е 
обявен и за „Мистър Глух Тий-
нейджър на Америка”.  Освен 
да играе и танцува, роденият в 
семейството на глухи родители 
Шон обожава пейнтбола, голфа 
и готвенето. Семейната им къща 
има мощна звукова система с ви-
сокоговорители. Всеки път, ко-
гато посещава семейството си, 
Шон не пропуска възможността 
да разтресе къщата – нищо, че 
падат предмети, важното е да 
има забавление и танци.

Това далеч не са всички инте-
реси, които държат ума му буден. 
В интервю  Шон Бърди споделя за 
себе си, че обожава фотография-
та, графичния дизайн и да прави 
филмови проекти с приятели, 
които после сами си редактират. 
Роденият в Бока Ратон (Флорида) 
синеок комедиант прави пробив 
в телевизията с ролята на Емет  в 
сериала „Switched at Birth” (2011), 
където играе най-добрият при-

ятел на Дафни (Кейти Леклерк), 
и е екранен син на Марли Мат-
лин. Едва 18-годишен тогава, 
той печели симпатиите на ми-
лиони фенове без слух по света. 
„Приликите между Емет и мен 
са единствено в пълната глухота 
и използването на американския 
жестов език – казва Шон. –  Има-
ме еднакви интереси в областта 
на фотографията, но дотам. Раз-
ликата е, че  Емет е тип „глухи-
ят  Джеймс Дийн”, който говори 
безцеремонно сам за себе си във 
всякакъв вид ситуации. На него 
не му пука и е склонен да пра-
ви нещата на своя глава. Аз съм 
пълна противоположност на ге-
роя, който изиграх, считам се за 
човек, който има много любов и 
грижовност за всички.”

Съзнателно търсеният от 
продуцентите образ на „глухия 

Джеймс Дийн” обаче Шон счита 
за забавен. За екранната си май-
ка във филма, актрисата Марли 
Матлин, споделя, че е фантастич-
на: „Обичам я и имахме добра 
химия заедно на снимачната пло-
щадка. Аз съм сигурен, че някой 
ден ще работим отново заедно 
и това е нещо, което очаквам с 
нетърпение да се случи.” Преди 
да се снима в тази роля, той има 
епизодично участие в лентата 
„По махленски” (The Sandlot 2) 
през 2005 г., където играе глухия 
брат с прякор „Пръстите”. През 

2008 г. се снима в още два филма, 
но в централни роли – „Глухото 
семейство” (The Deaf Family)  и 
в „Легенда за Планинеца” (The 
Legend of the Mountain Man). 
След голямата роля на Емет оба-
че, пред Шон се откриват въз-
можности да се снима и в други 
филми, извън ролите на глухи. 
Запитан дали се чувства пове-
че като „глуха звезда” в света на 
глухите, или като „глуха звезда” 
в чуващия свят, Шон Бърди за-
явява, че за него е комплимент, 
че го смятат за звезда, но не е от 
съществено значение в кой точно 
свят ще пребивава, понеже като 
актьор е добре приет както в глу-
хата общност, така и в общността 
на хората с естествен слух.

Като многостранно развита 
личност, пред глухия актьор ско-
ро се открива и възможността да 
води свое собствено предаване 
– „Шоуто на Шон Бърди”, където 
изпълнява комедийни роли,  раз-
казва житейски истории, скечове 
и прави всякакви изпълнения на 
живо. Шоуто е изцяло с амери-
кански жестов език. „Бих искал 
да играя за глухата публика, и 
евентуално, за чуващата също” – 
твърди той.

Шон Бърди, с находчивия пря-
кор „Пиленцето” (Birdy) има но-
минация за Teen Choice Awards 
2011 в категорията за пробивна 
тв завезда. Убедени сме, че го ча-
кат още много награди.

Христина Чопарова

Да бъдеш глуха звезда
Международни новини

Миналата година, по повод 
международната седмица на глу-
хите, руската компания „Яндекс” 
стартира мобилното приложение 
„Разговор”, предназначено за глу-
хи и тежкочуващи хора. Благода-
рение на него един от най-тежки-
те и сериозни проблеми на хората 
с увреден слух - комуникацията с 
чуващия свят - вече е преодолян. 

Ето какво споделя Акмал Ар-
тиков, един от създателите на 
приложението, за процеса, през 
който е минал „Разговор”, докато 
влезе в употреба:  

„Миналата есен в МФТИ, къ-
дето уча, ни четоха лекция „Съз-
даване на нови интернет проду-
кти”, замислена като практическо 
занятие, в което да измислим 
нещо, което да решава успешно 
съществуващ проблем с помо-
щта на технологиите на Яндекс. 
Заедно с няколко мои колеги 
решихме, че комуникацията на 
хората, изключени от обичай-
ната гласова комуникация с ос-
таналия свят, отговаря чудесно 

на изискванията на поставената 
задача. Хрумна ни идеята да из-
ползваме технологията за раз-
познаване на жестовия език с 
помощта на компютърното зре-
ние. Но бързо разбрахме, че това 
е непосилна задача за малката 
ни групичка от четвъртокурс-
ници. И тогава си спомнихме за 
разпознаването на говора чрез 
SpeechKit - технология, разрабо-
тена от компанията „Яндекс”. Тя 
включва разпознаване на говора 
и синтеза му, гласова активация 
и освобождаване на семантични 
обекти в прочетен текст. Така 
решихме да създадем мобилно 
приложение, което да разпозна-
ва говора на събеседника, да го 
възпроизвежда на екран в пис-
мен текст и да дава възможност 
на ползвателя да набере отговор.

Докато обсъждахме параме-
трите на приложението, устано-
вихме, че на практика не знаем 
нищо за света на глухите. А за да 
създадем сполучлив прототип, 
трябваше да намерим програм-
но решение за техните пробле-
ми. Така се свързахме с глухи 
хора и с техните преводачи на 
жестов език. Те ни разказаха на-
дълго и нашироко как са устрое-
ни манталитетът и животът на 
нечуващите хора. А преподава-
телите ни, които прегърнаха из-
цяло идеята за приложението, 
ни уредиха с хакатон (събитие, 

обикновено с продължителност 
няколко дни, в което голям брой 
хора се срещат, за да се включат 
в съвместно компютърно про-
грамиране) в самата „Яндекс”. 
Работихме здраво до момента, в 
който бяхме готови прототипа на 
приложението. И тогава всички - 
аз, Антонина Паршина, Андрей 
Осипов, Никита Киреев и Алек-
сандър Кузмин - вкупом се запъ-
тихме към университета Бауман, 
където учеха нашите нови глухи 
приятели. Там им предложихме 
да изпробват прототипа. Макар 
в залата да беше доста шумно 
(шумът пречи за разпознаването 
на говора), диалогът се проведе 
и то успешно! Нашите приятели 
ни дадоха и допълнителни идеи 
за подобрението му, посочиха и 
основните недостатъци, като на-
стояха да има възможност при-
ложението да се ползва не само 
под Android, но и под iOS. За-
почна зимната сесия, трябваше 
да учим за изпитите и не ни беше 
до приложението. Обаче препо-
давателкати ни Соня Терпугова 
занесла прототипа в „Яндекс”, 
разказала им за изпробването му 
в Бауман, а също за препоръките, 
които ни дадоха. Заинтригувани, 
хората там решили да продължат 
започнатото от нас. И в началото 
на февруари тази година от „Ян-
декс” ме потърсиха с предложе-
нието да стана мениджър на изо-

бретеното от нас приложение. До 
края на май издирвахме всички 
решения, които можеха да раз-
познават и отличават говора на 
събеседника. Но като правило, те 
нямаха хубав интерфейс. Имаше 
и още един, изключително чувст-
вителен за глухите хора момент 
- за да ползват приложението, 
те трябваше да плащат известна 
сума като такса. Но се оказа, че 
за да решат този много важен за 
тях проблем, те бяха готови да 
платят! Едва тогава на всички 
ни стана ясно, че за тях това на-
истина е нещо от изключителна 
необходимост. Искахме да по-
могнем на всички тези хора, за-
щото общуването им в чуващата 
среда беше възпрепятствано и от 
много други проблеми - неразби-
рането на сложните термини, на 
имена и адреси; съществуваше и 
психологическа бариера, която 
трябваше да преодоляват, особе-
но когато им се налагаше да по-
сетят държавни институции или 
медицински заведения. А за глу-
хия най-важното от всичко беше 
да разбере някак си събеседника 
си и да бъде разбран от него.

Най-после пуснахме експери-
ментално приложението. Стар-
тът се оказа изключително ус-
пешен и го оставихме за масово 
ползване. С „Разговор” могат да 
се водят диалози лице в лице, 
дори от хора с напълно загубен 

слух. Единственото условие, кое-
то поставихме, е ползвателят да 
спазва някои изисквания, за да 
работи приложението макси-
мално качествено: диалогът да 
се провежда в среда с тих шум 
ида се води само с един човек, 
който трябва да говори бавно, 
отчетливо и ясно, като използва 
възможно по-прости изречения 
и изрази.”

Превод Петра Ганчева

Глухите вече могат да общуват с „разговор”
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В Съюза на глухите в България 
се получи интересно писмо. От 
Испания. 

За миг оживяха старинни 
замъци, фламенко и темпера-
ментна испанска реч. Писмото 
бе подписано от Естер Буено 
Паласиос, директор на училище 
„Алма Матер Авила”, където се 
изучава испански език, но освен 
това и се предлагат курсове за 
обучение по... испански жестов 
език.

„Използвайки новите възмож-
ности, които училището пред-
лага, за да се научи испански, се 
надяваме, че отваряме вратите за 
интеграцията и съжителството. 
Тук, в Авила, - пише ни тя, - ние 
предлагаме обучение по испан-
ски жестов език не само на глу-
хи студенти, но и на студенти от 
много други националности, с 
цел да научат испанския. Бихме 
се радвали, ако запознаете чле-
новете на вашата организация с 
тези практики, тъй като Авила, 
обявена за Световно наследство 
на ЮНЕСКО, е привилегировано 
място, където можете да учите в 
хармония и да прекарате неза-
бравими празници или обучи-
телни периоди.”

Интересно. Писмото, пре-
летяло толкова километри, съ-
държаше и любезната молба да 
надникнем в сайта на учили-
щето, за да се запознаем с това, 
което само бе загатнато – кур-
совете за глухи и тежкочуващи 
по испански жестов език. Какво 
всъщност знаехме за испанския 
жестов език? А за Авила? От лю-
бопитство, но и водени от идея-
та да ви предложим интересна 
информация, надникнахме ТУК:   
http://www.almamateravila.es

Посреща ни платформа в цвят 
аквамарин, бутони за информа-
ция на два езика (испански и ан-
глийски), и слайдове с усмихнати 
млади хора.

Първото, което научихме, е за 
приетия Закон 27 от 23 октомври 
2007 г., според който „...испан-
ският жестов език е признат и 
в употреба като език на глухите 
хора, хора с увреден слух и сля-
по-глухи  хора в Испания, и за 
тези хора, които са решили сво-
бодно да го използват, без пред-
разсъдъци в оценката към ката-
лонския знаков език в неговата 
сфера на употреба, както и към 
правилото, че той е подпомагащо 
средство на устната комуника-
ция” (Чл.1., параграф 1).

По-нататък четем, че „...исто-
рическото минало на знаковия 
език се обособява в Испания 
през 16 век, когато някои мона-
си започнали да обучават деца с 
увреден слух. По този начин се е 
създала образователна перспек-
тива, а през 17-ти век Мануел Ра-
мирес де Карион ползва педаго-
гиката като средство за обучение 
на глухите деца, подготвяйки ги 
да се интегрират в обществото. 
През втората половина на 18-ти 
век Лоренцо Ерва-и-Пандуро 
публикува своя труд, който е 
фундаменталният крайъгълен 
камък в педагогическите усилия 
за интегрирането на хората с ув-
реден слух”. 

Но безспорно най-важната 
стъпка, предприета до този мо-
мент по отношение на стандар-
тизацията на испанския език на 
знаците, е съставянето на речник 
по мимика и дактилология от 
Франсиско Фернандез Вилябрил, 
който включва 1500 знака от ис-
панския жестов език на глухите 
хора.   

А Комитетът на министрите 
на Съвета на Европа е изготвил 
препоръка за защита на жесто-
вия език в държавите - членки 
на Съвета на Европа (Документ 
№. 9738 от 17 март 2003), в която 
жестовият език се признава като 

Открай време великденските 
яйца са се боядисвали с различ-
ни видове бои, като се потапят в 
разтвор с кристали или се шарят 
с разтопен восък. Има и седефе-
ни бои, които придават странен 
и красив блясък. Но навярно на 
малцина е известна техниката за 
боядисване с коприна. 

Процедурата е следната: на-
рязват се парченца плат с раз-
мери 18 на 18 или 20 на 20 см. 
Суровото яйце се поставя в пар-

ченцето плат откъм 
вътрешната, цветната 
страна и се завърз-
ва с ластик; после се 
поставя в бял паму-
чен плат със същите 
размери и пак се за-
вързва с ластик. Така 
опакованите яйца се 
слагат в тенджерата 
за варене, заливат се 
с вода, добавят се 2 
супени лъжици оцет 
и се  варят на умерен 
огън 25 минути, след 
което се изваждат от 
водата. Изчаква се да 
изстинат и едва то-
гава се разопаковат. 
Накрая се намазват с 
олио. Парчетата плат 

трябва да са копринени!
Подготви Петра Ганчева

Източник: интернет

Любопитно

Нетрадиционно  
боядисване на яйца

Странни великденски  
традиции

„естествено и допълващо сред-
ство за комуникация, което има 
капацитета за насърчаване на 
социалната интеграция на хора-
та с увреден слух, за да се улесни 
достъпът им до образование, за-
етост и справедливост”.

Във връзка с всичко това учи-
лището „Алма Матер Авила” е 
решило да даде възможност на 
хората с увреден слух (или хора, 
интересуващи се в тази област) 
да научат испански жестов език, 
а студенти от други страни могат 
да отидат и да научат испанския 
език на място. „Нашата цел – каз-
ват от училището - е да доприне-
сем за истинското насърчаване 
на основното право на равенство 
и да си сътрудничим, за да има  
ефективни политики за интегра-
ция, като предлагаме нови въз-
можности за учене. Обучението 
по испански жестов език ще бъде 
добра възможност за хората да 
научат друг език и да бъдат в със-
тояние да комуникират с испан-
ски глухи хора, да открият стра-
ната ни по различен начин, като 
едно вълнуващо пътуване към 
равенството и знанията”.

За кого са курсовете по ис-
пански жестов език? От сайта 
информират, че е за чуждес-
транни студенти на възраст над 
18 години, глухи хора или хора 
с различни нива на слухово ув-
реждане, както и хора, които се 
интересуват от изучаване на ис-
панския език на знаците. Също 
и за групи от ученици на възраст 
под 18 години (винаги придру-
жени от инструктори от тяхната 
националност), които искат да 
научат испанския жестов език, 
разбира се, само след като е на-
правена предварителна консул-
тация с училището. И най-после, 
за испански учители и учители 
от средното образование, които 
желаят да станат подкрепящи 
инструктори за глухи студенти 
или студенти със слухови увреж-
дания. 

Каква е продължителността 

на курсовете? Ще има четири 
курса, по един за всеки сезон в 
годината. Минималната продъл-
жителност на курса е една седми-
ца,  а максималната - три седми-
ци.  Максималният брой места 
във всеки курс е тридесет души.

Структура и нива на обучение. 
Курсовете по испански знак език 
в „Алма Матер Авила” са разделе-
ни в двадесет урока на седмица, 
от понеделник до петък. Предла-
га се и индивидуално обучение с 
минимум два и максимум четири 
урока на ден. Продължителнос-
тта на всеки урок е четиридесет 
и пет минути. Студентите могат 
да изберат да останат от мини-
мум една седмица до максимум 
три седмици. Могат да постиг-
нат споразумение с училището 
за специални случаи, различни 
от тези, които са вече спомена-
ти. Дневните уроци са разделени 
на три равни части: граматика, 
комуникационни особености и 
разговор. Курсовете ще бъдат 
преподавани от опитни препода-
ватели, които са специализирани 
в испанския жестов език.

Разбира се, всичко това си има 
цена. Курсовете за всички нива 

с продължителност от двадесет 
часа седмично и при максимален 
брой ученици струват 130 евро. 
Индивидуалните класове по гра-
матика, комуникационни особе-
ности и разговор са по 26 евро.

Настаняване и резервации: 
Има възможност да избирате 
настаняване в апартаменти (са-
мостоятелна стая с нощувка за 
седмица струва 70 евро, а двой-
на стая е 50 евро на седмица. 
Допълнителната нощувка се за-
плаща съответно по 14 евро за 
самостоятелна стая и 10 евро за 
двойна), младежки и студентски 
общежития (седем дни и шест 
нощувки), хостели и хотели (учи-
лището може да организира ре-
зервации).

Заплащането е по банков път, 
като имате предвид, че всички 
възможни допълнителни банко-
ви разходи и комисиони, свър-
зани с този банков път, ще се 
поемат от платеца: издаване на 
банкови комисиони, както и по-
лучаване на банкови комисиони 
(които могат да варират от 15 до 
45 евро за международни банко-
ви преводи). Важно е в описание-
то на банковия път да се впише 
пълното име на ученика, за да 
може идентификацията (която 
отнема време) да направи обра-
ботката на плащането по-бързо. 

И какво още? Нали все пак 
трябва да остава и свободно вре-
ме? И за него е помислено. Учи-
лището предлага развлекателни 
дейности, ориентирани към за-
познаване с града, неговата ис-

тория, литература и други 
културни аспекти, винаги 
под ръководството на пре-
подавателите по испански 
жестов език. Предвидени са 
танци (фламенко и други), 
гастрономия (може да се оп-
ита традиционният тапас), 
направлявани посещения в 
Авила, културни пътувания 
до Саламанка, Сеговия и 
Мадрид; посещения на при-
родни забележителности 
в Авила (Вале дел Тиетар, 
Сиера де Гредос). Цените на 
тези дейности предстои да се 

адаптират и могат да варират в 
зависимост от броя ученици. 

Ако надникнете в галерията на 
сайта (http://www.almamateravila.
es/es/galeria/), ще видите множе-
ство снимки на града, замъци, 
крепостната стена на Авила (в 
превод означава „Висок хълм”), 
класни стаи, на стените на кои-
то са изписани цитати на класи-
ци, свързани с образованието. 
И множество млади, усмихнати 
хора, от които струят радост и 
доволство от направения избор. 

По-важното е, че масови учи-
лища с мултикултурна общност, 
предлагат обучения по жестов 
език. Но когато е официално 
признат от държавата, въвежда-
нето му в учебните заведения се 
подразбира като нещо естестве-
но, следващо от признаването. 

Дали обаче за популяризира-
нето на жестовия език и достъ-
път му до аудиторията са доста-
тъчни само платените курсове? 
В Сараево, Хърватия, например, 
Съюзът на глухите и тежкочува-
щите дори предлага безплатни 
курсове по жестов език. Но това 
е тема за друга публикация... 

Христина Чопарова

Вместо традиционните статии 
за традициите, свързани с Велик-
ден, ви предлагаме нещо инте-
ресно - част от класацията на ку-
линарния блог на американската 
сладкарска компания „Джеймс 
Канди” за най-шантави велик-
денски ритуали.

Според великденската тради-
ция в Чехия мъжете удрят же-
ните с пръчки, обвити с пъстри 
панделки, а понякога ги заливат 
обилно с вода. И това го правят в 
понеделник, след Великден. Счи-
та се, че този ритуал ще донесе 
здраве и младост на жените през 
цялата година.

В Германия имат традиция на 
Великден да горят коледното си 
дърво, с което слагат край на зи-
мата и началото на пролетта.

Французите са свикнали да 
се отличават от всички и затова 
вместо великденски зайци и яйца 
имат великденски камбанки от 
шоколад. По този начин си спом-
нят за вярването, че на Разпети 

петък камбаните на църквите 
замлъквали, защото отлитали до 
Ватикана, за да отбележат смър-
тта на Христос, и се връщали об-
ратно в родината си в неделя, за 
да ознаменуват със звън Възкре-
сение Христово.

Мъжете в Полша са проявили 
проницателност, като са въвели 
забраната да се появяват в кух-
нята на Великден, в противен 
случай техните мустаци… щели 
да побелеят. Този ритуал веро-

ятно е измислен от някой умен 
мъж, който не е искал да помага 
в празничното готвене, чистене и 
всичките приготовления за праз-

ника.
Във Финлан-

дия на Великден 
хората се държат 
като на Хелоуин. 
Децата се маски-
рат като вещици 
и магьосници и 
обикалят из квар-
тала на почерпка.

В САЩ и Ве-
л и к о б р и т а н и я 
имат традицията 
да търкалят ве-
ликденско яйце. 

Британците обаче са превърнали 
тази традиция в състезание и ор-
ганизират всяка година турнир 
по търкаляне на яйце по склон. 
Победител е яйцето, което се 
търкаля най-дълго. Имат и със-
тезание за издръжливост, в което 
победител е яйцето, което остава 
здраво на финала.

Подготвил: Петра Ганчева

Писмо от испания
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продължава на стр.12

продължение от стр.1
Конференцията бе открита 

с видео обръщение от Ивай-
ло Калфин, министър на труда 

и социалната политика, който 
приветства всички делегати на 
конференцията, членове на Съ-
вета на Европа, гости и предста-
вители на организации на хората 
с увреждания у нас. „Работим 
по всички международни доку-
менти от ЕС, с НПО, в съответ-
ствие с нормите на българското 
законодателство и Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания, която България ра-
тифицира през 2012 г.”, каза той.

Малко след като приключи 
изказването му, бе съобщено, че 
са извършени две терористич-
ни атаки в Брюксел – на летище 
„Завентем” и на метростанция 
„Малбек”. Шокиращата новина 
видимо покруси всички учас-
тници в конференцията. В рам-

ките на час (от 9.00 до 10.00 ч) бе 
предоставена възможността за 
представяне на организаторите 
на мероприятието, към  чиито 
кратки изказвания се прибавиха 
и съболезнования. 

Лазар Лазаров, зам. министър 
на труда и социалната политика 
пръв изрази съболезнованията 
на МТСП към представители-
те от Белгия за многобройните 
жертви на атентатите. Той заяви 
също и че се надява тази конфе-
ренция да има като положителен 
резултат промяна в отношението 
към хората с увреждания. Джан-
лука Еспозито (Италия), начал-
ник на департамент „Равенство и 
човешко достойнство” в Съвета 
на Европа с прискърбие продъл-
жи, че подобни актове са пряк 
удар към неприкосновеността на 
човешкия живот. Конференци-
ята продължи с нужната дели-
катност към извънредната ситу-
ация. Джанлука Еспозито заяви, 
че на проведена през м. ноември 
в Дъблин (Ирландия) конферен-
ция са отбелязани множество 
промени в сравнение с миналото 

по отношение на хората с увреж-
дания. Определено има подобря-
ване на отношението към тях, но 
„...трябва да се работи в посока 
на премахване на физическите 
бариери за хората с увреждания 
по отношение на работа и обра-
зование. Нужно е да превърнем 
уврежданията в способности и 
действия, като приложим необ-
ходимия опит и усилия отпреди.” 

Министерството на труда и социалната  
политика и Съветът на Европа 

за  равнопоставеността на хората с увреждания
Той заяви също, че  добра насока 
е продължаването на съвместна-
та работа с хората с увреждания, 
без значение какво е нивото на 
тяхното увреждане, тъй като ва-
жни са идеите, по които се ра-
боти. „Достойнството на хората 
с увреждания, каза Еспозито, е 
един от ключовите важни въпро-
си в работата с хора с уврежда-
ния. Нужно е да настъпи промя-
на в мисленето на обществото, 
за да има промяна и за хората с 
увреждания.”

Диана Ковачева, зам. омбуд-
сман на Република България 
заяви, че всички хора се раждат 
свободни, равни по достойнство 
и права. „Хората с увреждания, - 
каза тя, - не са по-малко от всич-
ки останали, имат право на ин-

формиран избор, равни условия 
и нормален живот. Всички доку-
менти на СЕ подпомагат правата 
на всички хора с увреждания, но 
е нужно да се преодолеят някои 
пречки в европейското законо-
дателство. Правата на хората с 
увреждания все още се наруша-
ват, и има дискриминация от и 
към хората с увреждания, липсва 
достъпът за инвалиди”. Ковачева 
заяви, че за в бъдеще Омбудсма-
нът на Република България ще 
продължи работата в партньор-
ство с организациите на хората 
с увреждания и ще защитава тех-
ните права според чл. 12 (Равно-
поставеност пред закона) и чл.13 
(Достъп до правосъдие) от Кон-
венцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. 

Минчо Коралски, изпълни-
телен директор на Агенцията 
за хората с увреждания, изрази 
съболезнования към жертвите 
на атентата в Брюксел и заяви, 
че „...целта на тази конференция 
ще бъде да отговори на няколко 

важни въпроса, най-важният от 
които е как да превърнем добри-
те практики в постоянна полити-
ка”. 

Изказвания направиха още 
Снежана Йоница (Черна гора), 
председател на подкомитет за ув-
режданията и включването към 
Комитет за равенство и недис-
криминация на Парламентарна-
та асамблея на съвета на Европа 
(ПАСЕ), доц. д-р Ана Джумали-
ева, председател на Комисията за 
защита от дискриминация, Ма-
рия Спасова от МВнР. Димитриус 
Николски (Гърция), председател 
на Ад-хок Комитета за правата 
на хората с увреждания на Съве-
та на Европа, заяви, че е нужно да 
се намерят добри начини хората с 
увреждания да станат по-продук-
тивни, да имат достъп до образо-
вание и да се радват на добро от-
ношение. „Основният смисъл на 
човешките права е в това хората с 
увреждания да могат да участват 
в обществения живот”, каза той. 
„Важно е не само да имаме права, 
но и да развиваме способности 
за действия, социално включване 
и ангажираност. На много мес-

та не се спазват изискванията за 
социално включване на хората 
с увреждания по отношение на 
Плана за действие на СЕ.” 

Първата пленарна сесия за-
почна в 10.00 ч с темата на Лазар 
Лазаров „Политиката за инте-

грация на хората с увреждания в 
България”. Разбира се, изтъкнати 
бяха бариерите, които все още 
съществуват и за които се пра-
вят постъпки за преодоляване. 
След него д-р Алфредо Феранте 
(Италия) запозна участниците 
в конференцията с доклада по 
оценка на прилагане на Плана 
за действие на Съвета на Европа 
за хората с увреждания и добри 
практики. „Гледайте човека, не 
увреждането!”- каза той. С прак-
тиките на недискриминация за-
позна участниците в конферен-
цията доц. д-р Ана Джумалиева 
от Комисията за защита от дис-
криминация (КЗД). Според Зако-
на за защита от дискриминация, 
Глава 2, чл.  26, лицата имат пра-
во на равни условия на достъп 
до професия или дейност, въз-
можност за упражняването им и 
на развитието им в тях, без оглед 
на признаците по чл.4 (1) от ЗЗД. 

„Дискриминация е, както кога-
то не се прилагат съответните 
позитивни мерки, но и когато се 
прилагат неправилно”, каза Джу-
малиева. 

Как се насърчават равните 
права и пълноценното участие 
на хората с увреждания в обще-
ството, обясни Кристина Гро-
заву (Румъния), член на Ад-хок 
Комитета за правата на хората с 
увреждания на Съвета на Европа. 
Тя заяви, че за да има общество 
без бариери за хората с увреж-
дания, трябва да са налице рав-
ни възможности и увеличаване 
на процента на тяхната заетост. 
Визията за пълно уважение и 
равенство като цел е насочена 
към третиране на уврежданията 
като начин на живот, и включва 
три основни компонента: пре-
махване на дискриминацията по 
признак увреждане, защита на 
хората с увреждания, превенция 
и наблюдение. Кристина Грозаву 
желае да има по-отворено към 

въпросите за хората с уврежда-
ния общество. И че е нужно да се 
подобри диалогът с Министер-
ството на правосъдието, тъй като 
хората с увреждания в Румъния 
не са запознати със ситуацията 
по отношение на техните права.

Какви активни мерки са пред-
приети от Агенцията за хората 
с увреждания, говори нейният 
изпълнителен директор. Минчо 

Коралски заяви, че приоритет 
е насърчаването на самостоя-
телната заетост чрез проекти за 
собствен бизнес на хората с ув-
реждания, като уточни, че всеки 
такъв проект, с малки изключе-
ния, завършва успешно. Нужно е 
да продължи работата съвместно 
с НПО, но промяна в мнението 
на хората и оттам на тяхното от-
ношение към хората с уврежда-
ния, е невъзможно. Затова като 
добра интегрираща практика е 
добре децата с увреждания още 
на етап детска градина да бъдат 
интегрирани със здравите деца. 
Опознавайки увреждането от-
близо и виждайки го всекиднев-
но, децата свикват да не го при-
емат с предразсъдъци и се учат 
взаимно. 

Коралски изтъкна, че вече 4 го-
дини се провежда у нас Европей-
ско изложение на предприятията 
за хора с увреждания, което е 
друг пример за добра практи-
ка. „Противопоставяме количе-
ството на качеството”, каза той. 
За „Гражданското общество и 
хората с увреждания” след това 
направи изказване Мари Жозе 
Шмит (Франция). Тя е на 72 го-

дини и е аутист, член на конфе-
ренцията на международните 
неправителствени организации 
на Съвета на Европа. Тя заяви, че 
Съветът на Европа от м. октом-
ври т. г. започва да работи с НПО 
от и за хора с увреждания, а през 
2017 г. ще има конференция по 
темата, за която ще е добре да се 
съберат предложения.

След обяда втората пленарна 
сесия мина под знака на споделе-
ните постижения и добри прак-
тики, модерирана от Бриджит 
Плуме (Белгия). Тя направи ко-
ментар, че в много държави зако-
нът не подпомага техническите 
средства за хора с увреждания, 
особено такива със зрителни. Тя 
самата даде пример със себе си и 
очилата, които носи, за да кори-
гира зрението си. Но днес, когато 
технологията е напреднала дос-
татъчно, за да позволи на хората 
със зрителни увреждания да раз-
решат много от проблемите си, 

тези хора нямат достъп до тех-
нологиите, защото съществуват 
законови пречки и непосилни 
финансови бариери.

Последва изказване на Елео-
нора Пачеджиева, директор на 
дирекция „Политики за хората с 
увреждания, равни възможности 
и социални помощи” в МТСП. Тя 
представи резултатите от реали-
зирания проект за популяризи-
ране прилагането на Конвенция-
та на ООН за правата на хората 
с увреждания, започвайки с по-
пулярния цитат на Рамзи Кларк: 
„Право не е това, което някой 
ти дава, а онова, което никой не 
може да ти отнеме”. Фокусът бе 
популяризирането на Конвенци-
ята на ООН и промените в общ-
ностните нагласи. Като пример за 
добра практика в тази насока бе 
посочена отпечатаната книжка 
„Конвенция за правата на хората 
с увреждания на основание член 
49 „Достъпен формат”, включващ 
правата на хората с увреждания”. 
Работи се по повишаване на ин-
формираността на национално 

равнище, проведени са били 4 
кръгли маси и 4 семинара, а за-
ключителната конференция е 
била проведена на 15 май 2015 г., 
в чийто доклад са били включе-
ни и заснети на видео разкази на 
хора с увреждания. Пачеджиева 
заяви, че проектът е достигнал 
до 494 души от целевите групи, 
като 38% от анкетираните не са 
били запознати с Конвенцията 
на ООН и с практиките на не-
дискриминация. „Съвременният 
свят обожава да лепи етикети, 
загърбвайки уникалността на 
личността”, - каза тя – „хората с 
увреждания, независимо от ув-
реждането, имат право на щас-
тие. Заслужават и могат!”

След кафе паузата Мария Ме-
тодиева от Българската асоци-
ация за лица с интелектуални 
затруднения (БАЛИЗ) представи 
„Добри практики в подкрепа на 
хората с увреждания за живот в 
общността”. Много затрогващо 
беше предадена историята на 
Милена, момиче с интелектуални 
затруднения, срещу което е има-
ло запрещение. Усмихнатото мо-
миче от екрана на презентацията 
е живяло в дом, но след закрива-
нето на всички домове, е наста-
нено в приемно семейство. Полу-
чавайки възможност да застане 
пред българския съд, момичето 
събира куража да заяви, че желае 
да бъде като всички останали, и 
през март м. г. запрещението ú 
е махнато. Асоциацията работи 
дълго и упорито, за да имат пове-
че такива истории щастлив край. 
„Запрещението е равносилно на 
гражданска смърт, каза Мето-
диева. Много е важно за БАЛИЗ 
да предоставя социални услу-
ги, подкрепящо образование и 
включване на лица с интелекту-
ални затруднения.” 

Люк Зелдерлоо (Белгия), гене-
рален секретар на Европейска-
та асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания, 
представи „Добри практики в 
подкрепа на хора с увреждания, 
обект на множествена дискри-
минация”. Той заяви, че е много 
важно услугите да гарантират 
безопасност за всички, които ги 
ползват, също и че е от същест-
вено значение семействата да 
останат заедно, да имат инфор-
миран избор. Подчерта, че има 
нужда от нови видове услуги по 
местоживеене, и посочи добрите 
резултати от модел на обучение в 
Испания: вместо да обучават хо-
рата с увреждания на различни 
места, започват да ги обучават 
на работното им място. Услугите 
там са разработени на индивиду-
ален принцип, като по този на-
чин може да се види колко далеч 
могат да стигнат хората с увреж-
дания. Професионалистите и се-
мействата работят заедно в това. 
В Армения пък се оказва под-
крепа на училищни институции, 
които се страхуват да обучават и 
работят с хора с увреждания. 

Международната конферен-
ция приключи със заключителни 
изказвания на представители на 
МТСП и на Съвета на Европа. 
Общото споделено мнение бе, че 
конференцията показа нагласите 
за развитие и сътрудничество в 
положителна посока, с цел да се 
разгръщат още повече добрите 
практики и полезен междудър-
жавен опит за хората с уврежда-
ния. 

Христина Чопарова
Изображения: Стоян Георгиев
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Достъпна жизнена и архитектурна среда 
за хората с увреждания у нас

тромави процедури, чакане, об-
жалвания, което в състоянието 
на хората с ракови заболявания 
просто е недопустимо. Систе-
мата ги изписва като здрави, а 
над 1000 онкоболни са с ТЕЛК 
за една година. Освен това е не-
допустимо хората с ракови забо-
лявания да разчитат на мизер-
ните суми за социални помощи, 

които не са достатъчни даже да 
покрият разноски по погребе-
ние. Имало е случаи на починали 
онкоболни, чиито близки нямат 
средства да ги погребат, казаха 
от асоциацията. Това си е жив ге-
ноцид, тъй като заради тромави-
те административни процедури 
онкоболните са обречени на ли-
шаване от животоподдържащи 
грижи. 

От Национално сдружение 
на студенти и младежи с увреж-
дания заявиха, че ТЕЛК се пре-
връщат в основно животопод-
държащо средство за много хора 
с увреждания, и това е проблем. 
Не е редно лица, незапознати с 
хората с увреждания и техните 
потребности, да определят вид и 
степен на увреждането им. Зако-
нът е нужно да се промени, за да 
не се смесват понятията „хора с 
увреждания” с „хора с болничен 
лист”. Нужно е да се промени на-
редбата за трайната нетрудоспо-
собност, а тези оценки в момента 
не са нужни, смята той, защото 
не са обективни спрямо различ-
ните видове увреждания. Нуж-
ни са рехабилитационни услуги, 
технически средства, достъп до 
сгради, социални асистенти. 

От Съюза на инвалидите зая-
виха, че от 2002 г. са водили на-
стоятелни диалози с държавната 
власт за подобряване на усло-
вията за хората с двигателни за-
труднения в системата на град-
ския транспорт и са успели да 
издействат по-ниска платформа 
за качване в новите автобуси 72. 
В железопътния транспорт вече 
били обособени във вагоните и 
специални места за хора с увреж-
дания. Изпратени са били писма 
до МТ заради множеството нару-
шения на граждани, заели места-
та за паркиране на инвалиди. С 
летище София се работи в насока 
за достъп на хората с двигателни 
увреждания. Но са нужни още 
много промени – да има сигна-
лизация за слизащи и качващи 
се в превозните средства хора с 
увреждания, да се подобри диа-
лога с държавната власт, тъй като 
основният аргумент за липса на 
действия бил липсата на финан-
си. В СИБ се получавали писма 
от хора с увреждания, които са 
подавали оплакване, че жизнена-
та среда в кооперациите, където 
живеят, не е пригодена за нужди-
те им в архитектурно отношение, 
няма рампи, асансьорите имат 
малки и тесни врати, непригоде-
ни за инвалидни колички, пора-
ди което са нужни и промени в 
закона за етажната собственост, 
за да получат хората с увреж-

дания право на достъпна среда 
там, където живеят. И че е много 
важно да има контрол при из-
граждане на съоръженията в жи-
лищни сгради още на етап стро-
ителство, за да са съобразени с 
нуждите на хората с увреждания 
и ползвателите на инвалидни и 
бебешки колички.

След тези изказвания бе на-
правена презентация, по време 
на която бяха изброени същест-
вуващите законодателни рамки 
(чл. 32, 33 ЗИХУ, Закон за устрой-
ство на територията, Закон за за-
щита, рехабилитация и социална 
интеграция, който е действал от 
1996 до 2004 г., и др. нормативни 
документи).

От Комисията по защита от 
дискриминация (КЗД) направи-
ха изказване за получените оп-
лаквания, които обрисуват доста 
тъжна статистика: че в 21 век, 
когато толкова много се прави 
и говори за правата на хората с 
увреждания, тяхната интегра-
ция и социално подпомагане; и 
все пак хората с увреждания са 
най-дискриминирани по точно 
тези показатели – липсва адек-
ватна грижа към тях, проблемите 
в ежедневието им, свързани с 
достъпа, със самото увреждане, 
се неглижират въпреки много-
кратно подадените сигнали.

От Националния съюз на тру-
дово-производителните коопера-
ции заявиха, че хората с увреж-
дания се нуждаят не толкова от 
помощи, колкото от възможност 
да работят и да се чувстват рав-
нопоставени спрямо здравите си 
колеги, за да имат самочувствие-
то на хора, трудово ангажирани с 
полезни дейности.

От Съюза на глухите в Бълга-
рия бе направено изложение, че 
хората с увреден слух имат т. нар. 
„тихо увреждане”, което не е забе-
лежимо освен в случаите, когато 
е видима употребата на жестовия 
език като специфично средство 
за комуникация. Бе напомнено, 
че слуховите увреждания обо-
собяват различни групи хора – 
глухи, тежкочуващи, с намален 
слух, всяка от които използват 
различни комуникационни сред-
ства – разчитане по устните, жес-
тов език или и двете. „Но всички, 
без изключение, притежават глас 
и говор. Отделен въпрос е дали 
този говор ще бъде използван, 
което зависи от жизнената сре-
да на тези хора и степента им на 
рехабилитация. Затова масово 
използвания в медиите и в обще-
ството стереотипен израз „глухо-
неми” спрямо хората със слухови 
увреждания, е дискриминиращо 
за тях”, каза медийният експерт 
на СГБ. И посочи като фрапиращ 
пример книжката, с която МТСП 
популяризира на достъпен език 
Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания на ООН. На 
вътрешните страници на тази 
книжка хората без слух са наре-
чени с израза „глухонеми”. Това е 
недопустимо. Промените трябва 
да започнат от начина на мислене 
на обществото и начина, по кой-
то приемат хората с увреден слух. 
Бе изтъкнато още, че за достъп-
ността на глухите хора са много 
важни три неща: достъп до кому-
никация и услуги (тел. 112, суб-
титри в тв предавания и нови-
ни, жестови услуги, електронни 
табла със съобщения на публич-
ни места и др), както и достъп до 
работа и образование. Посочено 
бе, че много от младите хора с 
увреден слух имат трудности в 
учебните заведения, където няма 
условия и помощни средства 
за учащи и студенти с увреден 
слух. Образованието е основната 
предпоставка за реализиране на 

продължение от стр.1
Модератор на кръглата маса 

бе д-р Султанка Петрова, която 
откри срещата с изложение, в 
което спомена съществуващия 
комуникационен проблем с Ми-
нистерството на регионалното 
развитие и благоустройството и 
редица държавни администра-

ции, въпреки че от 2006 г. има 
приета Наредба за осигурява-
не на достъпна среда за хората 
с увреждания. Като пример тя 
посочи липсата на рампа за ин-
валидни колички в сградите на 
самото Народно събрание, НОИ, 
Съдебна палата и някои други 
институции, които в хода на пре-
зентациите по темата по-късно 
стана ясно, че са много повече и 
обхващат аптеки и други заведе-
ния. 

От 10 години българската 
администрация прехвърля от-
говорността по този въпрос и 
според д-р Петрова, администра-
цията се явява един от най-голе-
мите дискриминатори на хората 
с увреждания. „Кой ще поеме от-
говорността за това бездействие 
и ще обясни на хората с увреж-
дания защо от 10 години не е на-
правено нищо за осигуряване на 
достъпна жизнена среда и архи-
тектура за тях, въпреки всички 
съществуващи в момента евро-
пейски закони и местни наред-
би?” – постави тя болния въпрос 
пред аудиторията и по-специал-
но към МТСП. 

Първа бе дискусията за новата 
експертиза на работоспособнос-
тта и ТЕЛК. 

От Асоциацията на родители 
на деца с епилепсия заявиха, че 
ТЕЛК не са пожизнени за деца и 
хора с епилепсия, а са със срок 3 
години, което е проблем. „Как да 
обучим хората с увреждания и 
епилептични проблеми какво да 
правят в този случай, как да про-
цедират, какви са възможностите 
за тях?” – попита председателят 
на асоциацията. И уточни, че 
никой не е доволен от промени-
те, които в момента се правят в 
ТЕЛК. Асоциацията получава 
много писма  от хора, които се 
интересуват от достъпа до реха-
билитация. Образованието като 
цяло е много важен проблем за 
хората с увреждания по отноше-
ние на пазара на труда. От Асо-
циацията на родители на деца с 
епилепсия подчертаха също, че 
е нужна промяна на модела за 
социални услуги и подкрепа за 
родителите на деца с епилепсия и 
с множество увреждания, защото 
точно родителите на такива деца 
са обект на дискриминация.

От Центъра за защита на пра-
вата в здравеопазването бе из-
разено голямото разочарование, 
че хората, притежаващи ТЕЛК 
решения, според новите проме-
ни остават без никакви средства, 
не могат да продължат лечение-
то си. Съществува и луфт от 1 г. 
между ТЕЛК и НЕЛК, множество 

пазара на труда на един човек с 
увреждане. Затова и работодате-
лите, които търсят служител, ня-
мат мотивация да наемат на една 
позиция човек с увреден слух, 
ако могат да наемат за същата 
чуващ служител. По въпроса за 
ТЕЛК медийният експерт заяви, 
че подкрепя идеята медицинска-
та експертиза да бъде пожизнена, 
тъй като слуховата загуба не е 
заболяване, а състояние, което е 
непроменимо и дори прогресира 
в посока пълна загуба. Нелогич-
но е хората с увреден слух да се 
преосвидетелстват на всеки 3 г., 
за което време не биха могли да 

започнат да чуват. Поради това е 
нужно за дефинитивните състоя-
ния ТЕЛК-овете да бъдат пожиз-
нени. След изказването тя пред-
стави на участниците в кръглата 
маса председателя на Районна ор-
ганизация на глухите в София.

Той демонстрира на присъст-
ващите жестовия език, който за 
широката общественост е не-
разбираем, но за глухите хора 
е предпочитаното средство за 
комуникация. За съжаление, в 
България все още не е законово 
признат като езикова система, 
което е пречка за въвеждането 
му в образователните институ-
ции, и оттам води до проблеми в 
интеграцията на хората с увреден 
слух.

Д-р Султанка Петрова се 
обърна към представителите на 

МТСП с покана да споделят в 
каква посока работи социалното 
министерство, за да се види как-
во се прави и е направено за хо-
рата с увреждания от 2006 досега.

На всички изказвания до този 
момент от МТСП отговориха, че 
въпросите, засягащи ТЕЛК, са 
част от насоките за работа на со-
циалното министерство. Ще има 
промени и нова рамка по оценка-
та на работоспособността, както 
и в съществуващия модел. Нуж-
но е да продължи съвместната 
работа с НПО, предстои скорош-
но заседание по експертизата на 
работоспособността. Подчерта-
но бе, че СГБ е участва в работна-
та група по тези въпроси. Обяс-
нено бе, че Дирекция „Заетост” 
разкрива нови работни места за 
хора с увреждания, включват ги 
в различни програми за трудова 
заетост, подпомага работодате-
ли да наемат хора с увреждания, 
като им заплаща за всяко осигу-
рено работно място, каквато е в 
момента практиката.

Султанка Петрова благодари 
на всички за участието в кръгла-
та маса, като подчерта, че е особе-
но важно да се провеждат такива 
инициативи, на които лице в 
лице да застават заинтересовани 
страни, за да се намерят по-бър-
зо разрешение въпроси, които 
отдавна чакат такова. И допълни, 
че се надява на следващата кръг-
ла маса да има положителни ре-
зултати от проведената сега. 

Христина Чопарова

Новата транспортна схема и 
това кой автобус откъде ще ми-
нава, вълнува бургазлии повече, 
отколкото електронната система 
за билети, стана ясно от първото 
обществено обсъждане по тема-
та, което се проведе на 14 април в 
Културния дом на нефтохимика. 
На обсъждането присъстваха и 
членовете на бургаската район-
на организация на глухите, жес-
товият превод бе осъществен от 
координатора на РО Матилда 
Чорней. 

Почти всички въпроси, от-
правени към Красимир Стойчев, 
заместник кмет; Руска Бояджи-
ева, ръководител на проекта за 
интегриран градски транспорт 
и Петко Драгнев, управител на 
БургасБус, бяха свързани именно 
с новата транспортна схема. Хо-
рата разкритикуваха домакините 
на обсъждането, че са поставили 
малко информационно табло, на 
което не се виждат добре нови-
те линии на автобусите и новите 
спирки и им отправиха конкрет-
ни въпроси, откъде трябва да си 
хванат автобуса и къде трябва да 
се прекачват, за да стигнат от точ-
ка „А” до точка „Б” в града. Беше 
им обяснено, че съвсем скоро ще 
бъдат разпространени информа-
ционни диплянки, на които нова-
та транспортна схема ще се виж-
да ясно. Тя може да бъде видяна и 
на сайта на община Бургас, както 
и на новите клипове, които в ско-
ро време ще се излъчат на опре-

делени места в Бургас.
Стана ясно и че самото пре-

качване няма да се доплаща, като 
пътниците ще могат да използват 
услугата на всички автобуси за 1 
лв. в рамките на 45 минути. Този 
интервал се измерва от първото 
до последното чекиране на ва-
лидатора. С други думи, самото 
пътуване може да продължи по-
вече от този интервал от време, 
но няма да бъде заплащано до-
пълнително.

Другото нововъведение, което 
също притеснява пътниците, е 
планираното качване в автобуси-
те, което ще става само от първа-
та врата. Според тях това ще до-
веде до хаос, особено в първите 
месеци, докато пътниците сви-
кнат с новата система. Красимир 
Стойчев обаче обясни, че това е 
европейска практика и се прави 
с цел по-добрата организация в 
самото превозно средство. При 
качването пътниците ще вали-
дират своите карти на специален 
валидатор, който ще издава зву-
ков сигнал. За това ще следят и 
контрольорите, които вече няма 
да продават билети, а ще са в ро-
лята на стюарди и ще обясняват 
на пътниците как да използват 
новата система. В краен случай 
билетче ще се закупува от шо-
фьора, но ще струва 1,50 лв., като 
целта е всички да използват само 
електронните билети.

Източник: Е-Бургас

Бургас: обществено обсъждане
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Когато гледам картините ú, 
неволно правя асоциации със 
странния свят на Борис Виан. 
В тях има по нещо от магичния 
сюрреализъм на Салвадор Дали. 
И от наметнатия с болка крясък 
на Фрида Кало. 

Но тя просто е Ния. Ния Яки-
мова. И рисува невероятни неща. 
Повече от човешки, някак си 
извън времето и пространство-
то сякаш, но все пак тук и сега. 
Когато се запознахме, не знаех 
нищо за нея. Ако по външния 
вид посрещат, то първите ми 
впечатления за художничката 
бяха, че е нестандартна. Интерес-
на, цветна, и в никакъв случай 
обикновена. Общуваше малко, 
но с пестеливи и изразителни 
жестове. Атрактивната ú приче-
ска бе като визитна картичка за 
смелост, предизвикателство и на-
мигване към необичайното – но-
сеше косите си вдигнати високо 
в небрежен кок, а отстрани бяха 
с войнишка подстрижка. Като 
типичен артист, Ния бе на „ти” с 
всичко, което излиза от рамките 
на консервативното.

Познавах доста художници с 
увреден слух и може би подсъз-
нателно бях очаквала и тя да ри-
сува пейзажи, цветя и натюрмор-
ти. Затова в никакъв случай не 
бях подготвена да видя изуми-
телните й картини и рисунки, в 
които нищо не е такова, какво-

то изглежда, както и образите, 
в които човешкото и дивото се 
смесват в почти съвършен син-
хрон. Да кажа, че бях изумена, ще 
бъде твърде недостатъчно. Бях 
възхитена, очарована и премного 
приятно изненадана. 

Да, тя определено ще ви се сто-
ри... странна. И малко дива. У нея 
има нещо от амазонките – грация 
и твърдост. Най-малкото, не при-
лича на хората, които сте позна-
вали, нито картините й са нещо, 
което може да видите всеки ден. 

Дали има нещо знаменателно в 
обстоятелството, че Ния се раж-

да на Велики четвъртък преди 25 
години? И то на четвърти април. 
И не къде да е, а във Враца, град 
като Балкана – древен и млад. Ро-
дителите й също не чуват, а кога-
то малката Ния се ражда без слух, 
те са и нейни учители по жестов 
език. Невръстните малчовци 
обичат да рисуват по какво ли не 
– в пясъка, по тапетите и по вся-
какви листи, от чиито очертания 
често излизат. На 2,5 години Ния 
рисува странни и необясними за 
възрастта си неща. Любовта към 
рисуването, която при повечето 
деца отшумява с израстването, 
при нея се запазва. 

На 5 годинки Ния и баба й 
сменят врачанския балкански 
пейзаж със столичния, за да може 
момиченцето да посещава Цен-
търа за рехабилитация на слуха 
и говора към училището за глухи 
деца в София. „В първи клас учих 
в 143-то основно училище, а във 
втори клас се преместих в учи-
лището за глухи в паралелката 
на г-жа Е. Йорданова. В четвър-
ти клас цялата паралелка, заедно 
с учителките, се преместихме в 
масово училище – 34-то ОУ „Ст. 
Шишков”. Там завърших седми 
клас. После кандидатствах и бях 
приета в НУИИ „Илия Петров” 
и завърших със специалност жи-
вопис. В момента съм студентка 
втори курс в Националната ху-
дожествена академия, факултет 
„Текстил-изкуство и дизайн” – 
разказва Ния. - „Колегите ми и 
преподавателите в академията 
са изключително добри хора. Аз 
много обичам всички момичета 
от курса, а те са безкрайно вни-
мателни към мен. Помагат ми 
във всичко и по някакъв начин 
не ми показват, че съм различна, 
за което съм им искрено призна-
телна!”

Обаче рисуването си остава 
за Ния най-голямата любов. А 
с каква страст разказва за лю-
бимите си неща! „Най-много 
обичам да рисувам, но всички 
предмети в академията са ми 
любими - текстил, текстилни 
техники, компютърно проекти-
ране, бродерия... всички, всички 
предмети обичам и се заминавам 
с удоволствие! Самостоятелна 
изложба още не съм направила. 
Имам много картини, но не зная 
кои от тях заслужават да бъдат 
показани пред публика”.

Мен ако питате, всичките. 
Категорично! Ния обаче все пак 
има едно представяне заедно със 
свои състуденти – нейни карти-
ни са показвани в галерия „Art 

Alley” съвсем наско-
ро – от 17 февруари 
до 5 март в изложбата 
„Текстил и живопис на 
студенти” от специал-
ност „Текстил – изку-
ство и дизайн” в НХА.  

Достатъчно е да по-
гледнете автопортрета 
на Ния, за да нямате 
нужда да ви разказвам 
повече. На мястото на 
ухото се провиждат 
кървавочервени шево-
ве – най-безмълвната 
метафора за нещо, кое-
то никога не го е има-
ло, премахнато като 
излишно, но усещано 
като липсващо. Белег за 
различност, недокрай 
излекувана. Сърцето е там, къде-
то е страстта – върху палитрата. 
От него извират всички цветове, 
от него се дава на света... Смела-
та амазонка с развети непокорни 
кичури, чието тяло е оглозгано от 
всевъзможности. И скрепявано с 
трънените венци и пирони – пре-
пратка към библейските болки, 
изтърпявани в името на онова, 
което обичаш. Защото само това 
има значение. 

Зад гърба ú е събирателни-
ят образ на циклопен мрак - на 
всичко онова тъмно, което я 
гледа, изучава, критикува с едно 
единствено око. Подобието на 
птица е готово да литне 
и да разклюка всичко 
наблюдавано. Дали на 
Ния й пука за всичко 
това? Съвсем не. То е 
част от живота, има го. 
Но не е длъжна да бъде 
с лице към него, нали?

В живота има толко-
ва много други неща, 
които си струват – и 
завръщащият се ко-
раб в пенливото море, 
посрещнат от гларуси; 
и огромната раковина 
на морския бряг, която 
вечно слуша звуците 
под нагорещения пя-
сък, за да ги разказва 
на тези, които разби-
рат езика на тишината. 
Един свят отвъд реал-
ността, не много далеч 
от нея всъщност, където всичко е 
чисто, красиво, вълшебно. Тако-
ва, каквото трябва да бъде, но все 
още не е. 

Ния може да ви говори без-
крайно много чрез цветовете, 
чрез грубите линии, чрез воле-

вите извивки на портретите си. 
А въображението, вложено в 
рисунки, които за съжаление не 
мога да ви покажа, е трудно да 
бъде догонвано. То сякаш се връ-
ща от светове, където стъпват 
малцина, за да донесат от всичко 
по малко. И да ви оставят оша-
шавени, безмълвни, тихи.

За нас остава благодарността 
на посветените. И възхищението 
към начина, по който едно моми-
че без слух си служи с дълбоки 
изразни средства. Някои го на-
ричат талант. За мен е съкровена 
комуникация – надали някой би 
могъл да бъде по-гол пред взора 
човешки, отколкото Ния с карти-

ните си. 
А всяка искреност, както и 

смелостта да бъдеш открит, за-
служават уважение.

Христина Чопарова

НиЯ  
– СВЯТ ОТВъД  
РЕАЛНОСТТА,  
НО НЕ ТВъРДЕ  
ДАЛЕЧ
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Морето е прекрасно, вълните 
тъй шумят, 
луната е изгряла и влюбени 
мълчат. 
О, как не искам да страдам -
любов, не ме докосвай пак. 
Вълните бурно ми прошепват:
”Oбичана си, не плачи!” 
И в миг останала сама 
с моята ранена гордост, 
в тази лунна нощ, надеждата 
огрява ме отново 
окъпана от морските сълзи.
Живея с тази радост, 
че някъде съм чакана и две сил-
ни 
ръце, ще ме прегърнат с любов.

Зоя Гюрова

СЪНовиДЕНиЕ
Във ден есенен,
във час неземен,
танцувахме тихо в захлас –
нежно сближени танцувахме
          танго в захлас!

Въртяхме се бавно
по някаква улица,
по равния черен асфалт,
превърнал се сетне
на сцена висока
пред взора на цяла тълпа.

Унесени, песенни,
в часове есенни
танцувахме свойто танго.
Без притеснение
от погледи зрителски
въртяхме се в бавно темпо.

Безплътни, сближени,
с пулсиращи вени,
танцувахме в тихия час.
Сред есенни листи,
със помисли чисти – 
едно танго... за нас!

Миряна  Мошева

МолиТва
Не се наживях, Господи, не се 
наситих!
Ни на дните, ни на нощите 
звездни...
Дай ми, Господи, още малко от 
тях - 
да потъна в очите на моето вну-
че…
Да приседна кротко и тихо от-
вън -
под асмата на двора с вярното 
куче;
да изпратя с усмивка и сълза 
деня,
а нощта да попие всички болки 
научени…
Дай ми, Господи, още малко жи-
вот!
Нищо друго! Хлебец и водица;
сили - с които да дочакам
и прегърна тези, що обичам…

Петра Ганчева

107 голфъри, 22 треньори и 
ръководители от 18 страни са се 
регистрирали за участие в пред-
стоящия ХХI световен шампи-
онат, който ще се проведе от 22 
до 29 юли в Роял Голф Клуб край 
Копенхаген, Дания.

Копенхаген е чудесна дестина-
ция за това събитие. Този оживен 
метрополис е вратата към Скан-

динавия и сред най-безопасните 
и най-чистите градове в света. 
Освен, че предлага голямо разно-
образие от културни преживява-
ния и зашеметяваща архитекту-
ра, градът е известен като един от 
най-приятелски градове на окол-

ЕПиГРАМи

НОВА МОЛИТВА

Не е лек животът, това се разбра,
труден е правият път.
Та по всяко време съм готов да 
умра,
но... да е от естествена смърт.

БЕЙЗБОЛНА

Ето в това ми е съмнението:
не сме ли твърде малко, 
за да има по една бухалка
за всяка глава от населението?

***
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ИЗДАТЕЛ:

Световно първенство 
по голф за глухи в 

Дания
ната среда в света с много ниско 
ниво на замърсяване. С шампи-
оната през юли участниците и 
гостите ще имат възможността и 
да разгледат Копенхаген в среда-
та на лятото - време, идеално за 
голф.

Голф клуб Роял, Кроун Плаза 
Копенхаген, всички спонсори и 
партньори с нетърпение очак-

ват старта на първенството през 
юли, за да кажат „Добре дошли!” 
на интернационален жестов език 
на всички участници, гости и фе-
нове.

Превод Петра Ганчева

Колкото и да е жалко,
това е положението – 
полагат се по три бухалки
на глава от населението.

ТъЖНА КОНСТАТАЦИЯ

Накъсани на „фили” и на „фоби”,
от едно цяло станахме на дроби. 
И въпреки, че вече сме и „фони”,
все още си оставаме „галфони”.

БОС ПРЕЗ ПРОСОТО

И аз „преминах през просото”,
но нито стрък не стъпках.
Така е, затова, защото
пътека цяла в него е утъпкана!

Слав Делиславов

По работа бяхме тръгнали, но 
приятелят ми поиска да се отби-
ем до негов познат, чиято вила 
беше по пътя ни. Склоних, както 
и той винаги е скланял да ми на-
прави услуга.

Стопанинът ни прие не особе-
но охотно. Не влязох с тях вътре, 
защото бе задушно, миришеше 
на загоряла манджа и вкиснало. 
И най-вече, защото пред вилата 
бе завързано едно много красиво 
куче, което веднага ме „грабна”. 
Цял живот съм имал кучета, ви-
наги съм ги обичал, но толкова 
красиво животно не бях виждал. 
В главата приличаше на хъски, но 
очите му бяха кафяви, особено 
топли, и най-вече дружелюбни. 
Нищо у него не показваше враж-
дебността на повечето завързани 
кучета. 

 Затова се приближих до него 
и го погалих. Изправи се, сложи 
лапи на гърдите ми и ме близна. 
Не зная защо, но ми се стори, чe 
за него това е жадувана, чакана 
ласка. И не от днеска и вчера ча-
кана.

Позволих си да откопчея теж-
кия синджир от масивната каиш-
ка на врата му. Първото нещо, 
което стори, бе да се отръска, ся-
каш излиза от вода. После хукна 
към вратата, обратно, направи 
няколко кръга по двора и отно-
во дойде при мен, като ми подаде 
лапа. Всичко у него издаваше же-
лание да го галят, да му говорят, 
изобщо - ласка за общуване.

Поигра, докато излезе стопа-
нинът, крясна му и кучето легна. 
Но в това лягане нямаше следа от 
раболепие. Просто знаеше, че ще 
го наругаят и вържат, та не ис-
каше да удължава излишно това 
издевателство.

- Как се казва? – попитах.
- Курва.  Курва, и у него всич-

ко е курвенско. На всеки, който 
дойде, 

се слага да го галят, да му при-
казват и да го чешат.

- А ти правил ли си го?
- Какво да съм правил?
- Да го галиш, да му приказ-

ваш…
- Какво да му приказвам? Аз с 

хората много не разговарям, та с
 кучето ли? Неговата работа е 

да хапе. Нали е куче. Хвърлям му 

кокала и…
Не помня ръкувах ли се на 

раздяла с домакина. Вероятно не 
съм.

Заради вкиснатата му фи-
зиономия, заради приказките, 
заради скритите му в мазнина 
воднисти очи. Но с кучето се сбо-
гувах топло, без да се смущавам 
от презрителния поглед на дома-
кина. 

И понеже „Господ нито оре, 
нито копае, а хората сбира”, как-
то има една дума,  още два пъти 
идвах тук. Мъжът така и не се 
сети кой съм, но кучето ме позна. 
Доста време беше минало от пър-
вата ни среща, името му не знаех, 
защото не ми го казаха, но ме по-
зна това куче и ми се зарадва. Но 
следващата, също случайна сре-
ща, бе трагична. Една от най-тра-
гичните ми срещи през живота.

Не видях красивото куче, вър-
зано на кола пред къщата.

- Къде е кучето? – попитах с 
тайната надежда да чуя, че е из-
бягало.

- Гръмнах го. Пръснах му че-
репа – за пръв път бе словоохот-
лив собственикът. – Една курва в 
къщата ми стига. Но нея не мога 
да гръмна, защото апартаментът 
е неин. Пък и законът – препре-
чи той пръсти пред очите си, 
подсказвайки затворническа ре-
шетка. – Но на него му пръснах 
черепа...

Това „пръснах му черепа” съ-
държаше толкова садизъм, кол-
кото и удоволствие. Казвайки го, 
като че ли изпитваше оргазъм. И 
физически, и душевен.

После със същото удоволствие 
описа случая.

- И представи си – продължи 
той гадостите, за които обаче го-
вореше

 с някаква сатанинска радост. 
– Издъхвайки, кучето се помъчи 
да близне ръката ми. Същата, с 
която бях стрелял...

Не слушах, защото с окърваве-
но сърце си мислех:

„Боже, не трябва ли на такива 
изроди да се дава оръжие само 
след подписване на клетвена де-
кларация, че с него ще си гръм-
нат черепа. Собствения.”

Слав Делиславов

ЖАДУВАНЕ ЗА ЛАСКА
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мнозина знаят, че зехтинът е иде-
ално средство за прочистване на 
черния дроб. Една супена лъжи-
ца зехтин, взета сутрин, преди 
още да сте измили зъбите си, с 
която жабурите устната кухина, 
премахва всички токсини, които 
чрез слюнката ще се влеят в об-
мена на веществата. Не поглъ-
щайте.

Богат на антиоксиданти и ви-
тамин Е като повечето течни маз-
нини, зехтинът е предпочитана 
съставка за храна и здраве, но с 
нея не бива да се злоупотребява. 
Ползвайте го винаги в добре за-
творени стъклени съдове, без из-
лагане на пряка слънчева светли-
на, за да се запазят максимално 
полезните му свойства.

За вас разказа:  
Христина Чопарова

Судоку

великденска салата
За всеки по нещо

Отговорът от миналия брой:

к р Ъ Г о С л о в и ц а

ВОДОРАВНО:  1. Голям християнски 
празник. 7. Кръвоносни съдове. 8. Руско 
име. 10. Българска актриса („Шивачки”) 13. 
Българската национална валута. 14. Спорт-
но равенство. 15. Наредба за експертиза на 
работоспособността. 16. Пригласяне с равен 
тон. 17. Музикална нота. 18. Малкото име 
на тв водеща /бтв/ 19. Държава в Азия. 20. 
Суровина за десерти. 24. Балетна формация. 
27. Герой от филма „Момчето си отива”. 28. 
Лудолфовото число. 30. Стремление, стре-
меж. 31. Първите букви от азбуката. 32. По-
вест от Иван Вазов. 34. Инициалите на аме-
риканска актриса („Диво сърце”) 35. Семков 
плод (мн. ч) 37. Обработваеми площи. 39. 
Празник през април.   

ОТВЕСНО:  1. Град в Гърция 2. Село в 
България, общ. Добрич 3. Вид риба. 4. Па-
дина. 5. Българско женско име. 6. Градин-
ско цвете. 7. Курортен град в България. 9. 
Площад в София. 11. Земеделско сечиво. 12. 
Растителна мазнина. 19. Инициалите на наш 
режисьор с увреден слух. 20. Светия (съкр.) 
22. Вид мрежа в строителството. 23. Приток 
на р. Дунав. 25. Ецване. 26. Глинен съд. 28. 
Английски писател на разкази с мистерии 
(„Гарванът”) 29. Герой от „Илиада”. 32. Лич-
но местоимение. 33. Популярно женско име. 
36. Инициалите на наш кинорежисьор („Ко-
зият рог”) 38. Информационен център.   

Съставил: Зоя Гюрова  

митичните основатели на Рим. 4. 
Декоративен вечнозелен храст. 5. 
Столицата на Сенегал. 6. Приток 
на р. Дунав, извира от източните 
Алпи. 7. Трикотажен плат, упо-
требяван за подплата. 8. Държа-
ва в Западна Европа. 9. Един от 
трите основни литературни рода. 
10. Приспособление за скачване 
на ел. жици за даване на сигурен 
контакт. 11. Марка прах за пране. 
12. Идол.

Съставил: Иван Манчев

От клетките с чертичката по посока на часовниковата стрелка:
1. Древно име на Стара планина. 2. Унгарски композитор. 3. Ав-

тор на около 30 оперети /1870-1948/ - „Веселата вдовица”. 3. Един от 
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крЪСТоСловица

Пролетта е сезонът на свежи-
те салати и моментът „да се хва-
нем за зеленко”. А каква по-добра 
възможност да се овкусят раз-
нообразните свежи зеленчукови 
салати от това да се полеят със 
зехтин, вместо със слънчогледо-
во олио?

Зехтинът (маслиново олио) е 
най-полезен, когато не е топлин-
но обработен. Затова не е препо-
ръчително да го ползвате за пър-
жене, понеже става канцерогенен 
и мощната топлина отнема всич-
ките му полезни вещества. Като 
добавка за салати и супи обаче 
е незаменим, наред с лененото 
масло. 

Със зехтин може да съхраните 
в хладилника остатъци от све-
жи зелени подправки – магда-
ноз, копър или други. Накъсайте 
листенцата във формичка за лед 
и залейте със зехтин. Замразете. 
Може да ползвате тези кубчета 
при готвене, което е чудесна хи-
тринка в кухнята. 

Заради множеството си по-
лезни свойства, зехтинът е мно-
го популярен за подобряване на 
цялостното здраве, а немалко 
пъти – и външния вид чрез при-
ложения за омекотяване на кожа-
та, косата и какво ли още не. От 
дълбока древност зехтинът се е 
използвал и за лекуване. Днес 

зехтинът – какво (не) 
знаете за него?

Продукти (за 4 порции): 4 
яйца, 2 марули, 1 връзка пресен 
лук, 1 краставица, 5-6 репички, 
30 мл зехтин, сокът от 1 лимон и 
сол на вкус.

Приготвяне: Твърдо сварените 
яйца се обелват и всяко яйце се 
реже на 6–8 парчета. Марулите 
се почистват от външните листа, 
измиват се в обилно течаща сту-
дена вода и след като се отцедят, 
се нарязват на ситно. Пресният 
лук се почиства и също се наряз-
ва на малки парчета. Краставица-
та се бели и се реже на кръгчета, 
а репичките се почистват от зе-
лената част, измиват се и всяка 
се нарязва на 6 парчета. В сала-
тиера се поставят марулите, лу-
кът, краставицата и репичките и 
всичко се разбърква. Салатата се 
посолява, подправя се със зехти-
на и лимоновия сок и се гарнира 
с яйцата.

Източник: www.kaufland.bg

250-годишна маслина на остров Тасос


