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Приоритети
Поздравителен адрес от 
Бойко Борисов - Министър председател на Република България

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

София, 3 октомври 2017 г.

        Уважаеми господин Парапанов,
        Позволете ми чрез Вас да приветствам участниците и гостите на конференцията, организирана от Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Поздравявам Ви за активността и пожелавам на всички здраве и ползотворна дискусия.

        Бих искал да изразя моята признателност към усилията ви в подкрепа на лицата с увредени зрение и слух, за тяхната социална интеграция и личностно развитие. Отговорното отношение към правата на хората с увреждания е също въпрос, върху който успешно фокусирате общественото внимание.

        Може да разчитате, че правителството неотклонно ще продължи да следва приоритетите си в социалната политика, включително създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Убеден съм, че с общи усилия ще постигнем много повече в интерес на индивидуалните потребности на всеки гражданин.

        Пожелавам ви успешна конференция!

БОЙКО БОРИСОВ

Поздравителен адрес
от Росица Димитрова - Зам. министър на МТСП

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА СОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

Международна конференпия по сляпо-глухотата „Виж тишината, чуй тъмнината"
3-5 октомври 2017 г., Хотел „Интелкооп", гр. Пловдив

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

	УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАРАПАНОВ,
          Високо оценявам отправената към мен покана да присъствам на организираната от Вас Международна конференция по сля по-глухотата „Виж тишината, чуй тъмнината".

           Поздравявам Ви за инициативността, енергията и уменията да съчетаете провеждането на конференцията и работните срещи с различни спортни игри.|

          Министерството на труда и социалната политика подкрепя всяка инициатива, насочена към повишаване на благосъстоянието, увереността и социалната интеграция на хората.

          Бих искала да Ви уверя, че и занапред Националната асоциация на сляпо-глухите в България ще има желаната подкрепа от Министерството на труда и социалната политика, защото вярвам, че с общи усилия ще осигурим достоен живот на лицата в уязвимо положение.

Желая здраве на Вас и Вашите членове и успех на конференцията!

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР 
РОСИЦА ДИМИТРОВА


Поздравителен адрес от
 Спас Карафезов - Председател на читалище "Луи Брайл"

Уважаеми г-и Парапапов,

      Настоятелството на Национално читалище на елените "Луи Брайл 1928" поздравява най-сърдечно Вас, членовете, ръководството и екипа Ви с 20-годишния юбилей на вашата Асоциация!

      Всички вие запълнихте една ниша в социалното дело на България. Вашата хуманна дейност насърчи и укрепи достойнството на хората без зрение и изгубен слух.

      Поднасяме Ви нашето най-високо отличие с пожелание за здраве и да достигнете достолепната възраст на Читалището ни!

От името на Настоятелството
Спас Карафезов - председател


Поздравителен адрес от
Красимир Альов - Председател на РО на СГБ – Пловдив

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ
РАЙОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛУХИТЕ - ПЛОВДИВ
4004 Пловдив, ул."Пере Тошев" 7-A
тел. 032/69-71-37, e-mail: sgb.ro.plovdiv@abv.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДСТВОТО
И ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      От името на Районния съвет и членовете на Районна организация на глухите - Пловдив и лично от мое име приемете нашите сърдечни поздравления за вашия юбилей - 20 години от създаването на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


      ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ !
      УСПЕХ В БЪДЕЩАТА ВИ ДЕЙНОСТ! 

 БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ !

03.09.2017 г.
Гр. Пловдив 
С уважение Красимир Альов
Председател на а РО на глухите-Пловдив
Поздравителен адрес от Христина Чопарова – журналист


До г-н Димитър Парапанов,
председател на НАСГБ гр. Пловдив

 

Поздравителен адрес

по повод Международна конференция
по сляпо-глухотата "Виж тишината, чуй тъмнината"
 и 20 години НАСГБ


      Уважаеми г-н Парапанов,
      за мен е изключителна чест и удоволствие да бъда Ваш гост на Международната конференция "Виж тишината, чуй тъмнината".
      Убедена съм, че онова, което ни свързва, е сензитивността не само като отговор на всяко докосване на околния свят до пас, но и като нашето собствено умение да обменяме помежду си този опит. Хората в Тишина и хората в Тъмнина пребивават в различни светове, където има не много, а всичко. Има и какво да донесат оттам, за научат онези, които приемат слуха и зрението за даденост, че съществуват много други начини да виждаш и да чуваш. Начини, които носят нови и интересни послания, и които изграждат онези мостове на близост, толкова нужни между хората с липсващи сетива и останалите хора. Да бъдеш без слух или зрение е вид посланичество, което има тук и сега своята мисия, и особено днес, когато се изменят много от представите за общуване, за свързаност. И в тази мисия Националната асоциация на сляпо-глухите в България, убедена съм, е мъдър посланик, който вече две десетилетия прави необходимото, за да бъде видима тишината и чута тъмнината.
      Желая Ви още повече заедност в прекрасната мисия!

03.10.2017 г.
София

С Уважение:                                                                            

Христина Чопарова

"Ние ви чуваме",
E-mail:office@repporter.com,
christina.tchoparova@abv.bg


Поздравителен адрес от борда на 
норвежката асоциация на сляпо-глухите

      Скъпа Национална асоциация на сляпо-глухите в България,
      поздравления по случай вашия 20-годишен юбилей!
      Впечатлени сме колко много сте постигнали и колко много дейности сте успели да организирате и проведете през вашите първи 20 години.
      Норвежката асоциация на сляпо-глухите цени нашето приятелство и взаимодействие през всичките тези години.
      Надяваме се да продължим да развиваме това сътрудничество и в бъдеще!

      С уважение:
      Бордът на Норвежката асоциация на сляпо-глухите

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИНАТА НА НАСГБ

      Уважаеми читатели,
      от 03.10.2017 г. до 07.10.2017 г. бе отбелязана 20-годишнината от създаването на НАСГБ (15.08.1997 г.) и се проведе Международна конференция по сляпо-глухотата "Виж тишината, чуй тъмнината" със сляпо-глухи докладчици от България и чужбина.
      Поздравителни адреси бяха получени от мин.-председателя на Р. България – Бойко Борисов, както и от зам.-министъра на труда и социална политика Росица Димитрова.
      Гости на конференцията бяха:
      – Бояна Алексов от Министерство на образованието и науката;
      – Николай Нинов – председател на Съюза на глухите в България;
      – Красимир Альов – председател на РО на глухите – Пловдив;
      – Драгомир Драголов – координатор на РО на глухите – Пловдив;
      – Спас Карафезов – председател на Национално читалище на слепите "Луи Брайл";
      – Димо Димов – председател на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България;
      – Веселина Стоилова – омбудсман на хората с увреждания към Община Варна.
      Медии на конференцията бяха:
      – БНТ 1 – "Специализирано предаване за хора с увреден слух" с редактори Христо Семерджиев и Веселина Александрова;
      – Христина Чопарова – журналист и създател на сайта "Ние ви чуваме";
      – Онлайн телевизията за глухи "Взаимно".
      Лектори от чужбина бяха сляпо-глухите:
      – Уле Елвесвеен от Норвегия;
      – Анджела Пимпинела от Италия и
      – Барбара Верна от Италия.
      Преводачи на международен жестов език бяха Атанас Калинов и Катрин Хаджицинова.
      Участниците от България бяха 45 сляпо-глухи и техни интерпретатори, от които тотално сляпо-глухи Илия Желязков, с интерпретатор Сийка Желязкова от Варна и Емил Димов от Шумен, с интерпретатор Геновева Димова. Сред участниците с тежки зрителни и слухови увреждания бяха Али Неби от Дулово, Красимир Евтимов от Смолян, Зоя Боекова и Катя Парапанова от Пловдив.
      На 03.10.2017 г. след 18.00 ч. се проведе тържество по случай 20-годишнината на НАСГБ. Бе изнесена музикална програма от дует "Настроение", а Искра Пръшева, Деян Славов и Катрин Хаджицинова ни зарадваха с прекрасни изпълнения на синхронно пеене с жест и мимика. За доброто настроение се погрижиха двама диджеи, осигурени с помощта на Катрин Хаджицинова. С кратко слово, Уле Елвесвеен поднесе поздравителна картичка от името на УС на Норвежката асоциация на сляпо-глухите.
      
      Национално читалище на слепите "Луи Брайл" награди НАСГБ със своето най-високо отличие – почетен медал "Петко Стайнов".
      Съгласно решение на Управителния съвет от 04.07.2017 г., председателят на НАСГБ връчи награди на учредители и дейци на асоциацията.
      Със званието "Почетен член" бяха удостоени:
       – Маринка Маринова – председател на Контролния съвет на НАСГБ, учредител и съставител на първия и следващите устави на НАСГБ;
      – Тодор Радев – зам.-председател на УС, основател на ТО на НАСГБ – Сливен и допринесъл за развитието на НАСГБ.
      С юбилеен медал за особени заслуги бяха удостоени:
      – Гайр Йенсен – президент на Световната федерация на сляпо-глухите, за неговия принос за добрите отношения на българските и норвежките сляпо-глухи.
      – Светлозар Парапанов – изпълнителен директор на НАСГБ и директор на НЦРСГ "Хелън Келър" за неговия принос в издирването на сляпо-глухите и учредяването на НАСГБ.
      – Редакцията на списание "Звук и светлина" за изключителния й принос за делото на сляпо-глухите.
      – Недялка Камбурова (посмъртно), за основаването на първата ТО на НАСГБ – Кърджали, изявен председател на ТО и член на УС.
      С юбилеен медал бяха наградени членовете на УС:
      – Калинка Ковачева, Соня Захариева и Величка Драганова;
      – специалистите в НЦРСГ "Хелън Келър" и НАСГБ:
      Анна Ройдева, Деян Славов, Елена Атанасова, Живка Огнянова и Илия Кърджанов.
      Активисти на НАСГБ бяха наградени със златна значка, сребърна значка, юбилейна значка, а с юбилейна грамота – членове на НАСГБ и изявени спортисти и самодейци.
      Ръководител на Международната конференция бе Анна Ройдева – психолог и специален педагог в НАСГБ.
      Бяха изнесени следните доклади:
      – "20 години Национална асоциация на сляпо-глухите в България. Предпоставки за създаване и развитие." – Димитър Парапанов – председател на НАСГБ;
      – "Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" – мост към достъпността и социалното включване на сляпо-глухите" – Светлозар Парапанов – директор на центъра и изпълнителен директор на НАСГБ;
      – "Причини за появата на сляпо-глухотата" – Деян Славов – специален педагог в НЦРСГ;
      – Технологии за комуникация и достъп до информация при сляпо-глухите и прилагането им в НЦРСГ "Хелън Келър" – Елена Атанасова – педагог в НЦРСГ;
      – "Законова регламентация, уреждаща правата на хората с увреждания" – Величка Драганова – юрисконсулт в НАСГБ;
      – "Докосване до потенциала: проба, грешка, научено" – Боряна Коскина – трудотерапевт
      – Пътешествие в света на сляпоглухотата" – Мария Попова – майка на сляпо-глухия Георги Скордев;
      
      – "История и възникване на жестовия език" – Милена Гъркова-Калинова – председател на Национална асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ)
      – "Хаптична комуникация" – Уле Елвесвеен – член на УС на Норвежката асоциация на сляпо-глухите;
      – "Извличането на спомени като важен когнитивен инструмент в рехабилитацията на сляпо-глухи хора" – Анджела Пимпинела – член на УС на Италианския съюз на слепите и слабовиждащите;
      – "Червено-белият бастун за сляпо-глухи хора в Италия" – Барбара Верна – председател на европейската младежка група към Европейския съюз на сляпо-глухите.
      По-подробна информация за конференцията можете да получите от следващите страници на списанието, в което поместваме статията на журналиста Христина Чопарова.

От редакцията

ДА ВИДИШ ТИШИНАТА И ДА ЧУЕШ ТЪМНИНАТА

      Скъпи читатели, вярвам искрено, че онова, което ни свързва, е сензитивността не само като отговор на всяко докосване на околния свят до нас, но и като нашето собствено умение да обменяме помежду си този опит. Хората в Тишина и хората в Тъмнина пребивават в различни светове, където има не много, а всичко. Има и какво да донесат оттам, за да научат онези, които приемат слуха и зрението
за даденост, че съществуват много други начини да виждаш и да чуваш. Начини, които носят нови и интересни послания, и които изграждат онези мостове на близост, толкова нужни между хората с липсващи сетива и останалите хора. Да бъдеш без слух или зрение е вид посланичество, което има тук и сега своята мисия, и особено днес, когато се изменят много от представите за общуване, за свързаност. И в тази мисия Националната асоциация на сляпо-глухите в България е мъдър посланик вече две десетилетия, и прави необходимото, за да бъде видима тишината и чута тъмнината. По повод 20-тия си юбилей, НАСГБ проведе в Пловдив от 3 до 5 октомври 2017 г. международна среща под надслов "Виж тишината, чуй тъмнината".
      Първият ден от Международната конференция започна със семпли, но искрени приветствия от домакините за добре дошли, както и с поздравителни адреси от страна на гостите, преведени на два езика. За англоезичния превод се погрижиха Майа Фьодорова и Диана Апостолова [снимка № 1], а за жестирания – Христина Гъркова и Елена Буцева [снимка № 2].
      Светлозар Парапанов [снимка № 3](изпълнителен директор на НАСГБ и НЦРСГ "Хелън Келър"), прочете доклада на Димитър Парапанов [снимка № 4](председател на НАСГБ), в който бе изложена историята на сравнително младата организация на сляпо-глухите, която 70-тина учредители създават през 1997 г., а от следващата година получава статут на национален представител на хората без слух и зрение. НАСГБ създава информационна база данни на членовете си с двойни сензорни дефицити, която да се използва при планиране на предоставянето на социални услуги, помощни средства, обучение и образование, рехабилитация, преводачи (интерпретатори), придружители и лични асистенти.
      Хората с тотална сляпо-глухота са изолирани от околния свят и от общуването с други хора. Тяхното интегриране в обществото може да се постигне само чрез използването на специално обучени да работят с тях преводачи (интерпретатори на сляпо-глухи), които не само превеждат репликите на събеседниците, но и обясняват всичко, което се случва около сляпо-глухия и образно казано са неговите "очи и уши", а и са негови придружители (водачи при придвижване).
За да може един човек с тотална сляпо-глухота наистина да е в контакт със света, и светът да е в контакт с него, се налага този интерпретатор да играе ролята на посредник между сляпо-глухия и околния свят, и това да се извършва всеки ден. В противен случай подобна функция трябва да изпълняват близки, познати, приятели или доброволци, или пък сляпо-глухият човек да остане сам на себе си и изолиран от общуване и осведоменост (той не може да слуша радио или да гледа телевизия, или пък да чете вестници).
      Затова през 2004 г. за нуждите на хората с тотална сляпо-глухота НАСГБ основава и Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи хора, наречен на името на Хелън Келър. В този център работят прекрасни специалисти, които помагат на хора с дълбоки и комбинирани слухово-зрителни дефицити. В рамките на конференцията имах възможността не само да видя и опозная някои от тях, но и да се убедя в техния огромен професионализъм и всеотдайност. Когато се озовеш там, където са си дали среща толкова възхитителни по дух хора, осъзнаваш необходимостта да излезеш и от последните рамки на разбиранията си. И се оказваш на място, където нищо не е такова, каквото изглежда.
      След съответно обучение, тотално сляпо-глух човек може да работи с компютър, ако компютърът е снабден с брайлов дисплей. Така по проект и с дарение на фондация "Енел Куоре" са закупени брайлови дисплеи и брайлови принтери, с които от 2009 г. НАСГБ издава и списание "Звук и светлина".
      Сляпо-глухотата е състояние, което се разглежда като отделно и специфично от състояния като слепота и глухота, и това е отбелязано в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Хората със сляпо-глухота, за разлика от незрящите, ползват като помощно средство червено-бял бастун, който е индикатор за наличие на двойно сензорен дефицит. През 2012 г. се приема и изменение на Закона за движение по пътищата, с цел да се регламентира червено-белият бастун като отличителен знак на пешеходци със сляпо-глухота.
      Дали може да се види тишината и да се чуе тъмнината? В свят, където понятията за комуникация добиват съвсем друг смисъл и измерения, има много пространство всеки да намери за себе си онзи отговор, който му звънти като негов. "Тишината има свой език, улавящ и представящ всяка човешка вибрация, но не чрез лист, писалка или глас, а чрез плът: жестовият език трансформира традиционната комуникация в изкуство, при което четката на художника е заменена с изяществото на собствените му ръце. Всеки знак на ръцете е една картина, всяка картина – смисъл и обмен. Нима в тъмнината не може да бъде доловен ритъмът на сърцето?! За да окачествим красотата, не са необходими само зрение и слух, нужни са контакт и признаване на другостта/различията. Защото красотата има безкрайни форми, цветове, текстури, аромати, вкусове. А контактът е търсенето на другия. Дали чрез тактилна, жестова или друга символна комуникация, мостът между двама души се изгражда тогава, когато са тук и сега и свързват миналото си (своите опит и познания) с бъдещето си (своите надежди). Според Хелън Келър "Безопасността е най-вече суеверие. Тя не съществува в природата... Животът е или дръзко приключение или нищо". Много докосващи думи от есето на психолога Анна Ройдева, модератор на конференцията, която започна изказването си с преразказ на "Сляпата Вайша" на Георги Господинов и завърши с призива да бъдем дръзки и непримирими както в поставянето на въпроси, така и в търсенето на отговори.
      Дали е възможно да има сляпо-глух терапевт? Възможно е, и още как! Това дори е абсолютен прецедент за България, в което имаха възможност да се убедят гостите на конференцията, запознавайки се в първия ден с доклада на Боряна Коскина "Докосване до потенциала – проба, грешка, научено". Боряна [снимка № 5] е сляпо-глух трудотерапевт, който вече осем години работи в Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за децата" в Казанлък. Тя разказа за група младежи с различни дефицити (дислексия, аутизъм и др.), поели по пътя на откриването на най-добрия начин за общуване. Боряна се оказва тази, която поема отговорност за младежите, докато бъдат назначени нови колеги в сдружението, и това се оказва същинското трупане на опит. Всеки от младежите има потенциал, възможности и потребност от различни занимания и различен подход. "Гледахме филми за българската история, ходехме на разходки – единият от младежите беше с наднормено тегло, имаше отоци и трябваше редовно да се движи. Отбелязвахме празниците по различен начин – с учене наизуст и рецитиране на поезия, изработване на оригами, оцветяване на икони. Учили сме националния химн. Работили сме по двойки, като по-напредналият е учил другия. Поради това, че сами поддържахме клубното помещение и двора, всички се научихме на добри навици и умения, включително и да се грижим за декоративни зайчета. Правехме много неща – торта и сладки за рожден ден, сценки по български народни приказки и ходене на кафе "като възрастните", където се упражнявахме да плащаме сметката – трудно за някой, който не умее да събира добре. Бяхме участници във филмите "Исполин" и "Изгревът на воина", създадохме "Приказки за приятели", играхме в постановката "Котето, което спаси света". Всичко това се научихме да го правим заедно и затова днес го умеем. Всеки от нас вече може да учи и някой друг на придобитите умения", разказва Боряна.
      Тя сподели и колко е важна ролята на семейството в този процес. В семействата на деца с някакви дефицити те често биват обгрижвани прекомерно, с цел да бъдат максимално облекчени. Това обаче крие рискове и създава предпоставки за отказ от развитие – защо да го правиш, когато някой го прави вместо теб? Опитът наистина учи. "Грешките в работата ги коригира опитът. Повечето от тях се дължат на факта, че уврежданията не са лесни за разбиране, особено тези от аутистичния спектър и при отсъствие на диагноза, затова начинът ни на работа е проба-грешка. Също така е трудно да се разбере кога даден проблем се дължи на увреждането и кога – на характера, кога става въпрос за мързел и кога – за проблем с фината моторика. Затова се налага да се работи и за двете. Опитвала съм се да разбера другите чрез себе си, преди да проумея, че при тях уврежданията са от съвсем различно естество. От опит разбрах също, че критичността никога не помага в моята работа, колкото и да е основателна понякога".

      Това, по моему, е най-правилният комуникативен подход, независимо дали се касае за хора с дефицити или за ежедневното човешко общуване – с обич, разбиране, уважение и без осъждане. Адмирации, Боряна! Някои от младежите сега са висшисти и имат своя работа. Боряна обича това, което прави, и се надява да има надграждане в бъдеще. "Надявам се и на цялостна промяна в представите на хората по отношение на човека с увреждане. Тук няма повреда, тук има дефицити, които трябва да се коригират, а това е толкова интересно. В края на краищата, Айнщайн е аутист, а Леонардо да Винчи – дислексик. И те са велики."
      Отвъд границата, отделяща света на хората без слух и зрение с останалия свят, все пак има мостове, по които се случва срещата между тях и полезния обмен. Съществуват множество технологии за хора с двойни сензорни дефицити, а какви са софтуерните решения при компютърното обучение на хора без слух и зрение, разказа възхитителната Елена Атанасова [снимка № 6], незрящ специален педагог в НЦРСГ "Хелън Келър". И демонстрира в презентация съществуващите до момента способи за увеличение на екрана, цветови комбинации за по-лесно възприемане, гласови команди за писане на текст, сканиращи, разпознаващи и четящи програми и устройства, екранни четци със синтезатори на реч за хора с тежки зрителни дефицити, брайлови дисплеи за тотално сляпо-глухи. Така с помощта на технологиите хората без слух и зрение могат, в зависимост от степените на дефицита си, да ползват специално за техните нужди програми и устройства, чрез които да изпращат мейли, да четат текстови и таблични документи, да навигират уеб страници, да реагират с емотикони на снимки във фейсбук, да боравят с телефонни устройства с операционна система Андроид или iOS. Изобщо, да правят същото, което прави всеки. Технологиите не премахват дефицита, но позволяват многоспектърна функционалност. Възхитително!
      В последните часове на първия ден, по повод юбилея на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, бяха връчени отличия като признание за дългогодишната работа на специалисти и членове на организацията. Затрогващи моменти, в които никой не бе забравен. Гала вечеря ознаменува финала на 20-годишнината с фолклорна програма и споделени моменти, срещи, контакти и много снимки. Различен не означава по-добър или по-лош, а просто друг. Това бе един изцяло нов свят, в който за пръв път имах възможността да се срещна с хора с двойни сензорни дефицити и да видя уникални същности, които преподаваха най-важния урок по човечност. Видях и чух хора, които се справят превъзходно с работа с компютър, спортни игри, взаимопомощ. Също и прекрасни специални педагози, водачи, преводачи. Прояви на воля, дух, приемане и разбиране, каквито не се срещат всеки ден. И Боже мой, каква жажда за живот, за опознаване!
      Докато гледах как изписват името ми чрез тактилна комуникация на ръката на тотално лишен от слух и зрение човек, а той разбира и се радва искрено, едва успявах да удържам сълзите си. И не заради наличието на дефицит, а заради неподправената му емоция, докосването до този нов свят на сензитивност.
      Вторият ден на конференцията бе възможност за интересно "Пътешествие в света на сляпоглухотата" с Мария Попова [снимка № 7] от Бургас, майка на 10-годишният Георги Скордев, роден преждевременно, който е със слухова невропатия и тежък зрителен дефицит. Много човешката история на нейния опит за родителя като терапевт развълнува мнозина, които пожелаха след последната лекция за деня да се срещнат отново с нея и с Гошко, който докосна дълбоко сърцата на всички. Както каза тази смела жена, цитирайки Андрю Бреретон, "Най-важната страна в живота на детето Ви, това сте ВИЕ! Отношенията, които изграждате със своето дете, любовта, която му давате и която получавате обратно ще изградят платформа, върху която ще започнат да се създават онези първоначални връзки, предвещаващи напредък. Само тогава, чрез отношенията на доверие, взаимна обич и радост от общуването, бихме могли да поемем по дългия път на развитието." Срещите с Мария след лекциите бяха много трогващи, обмяната на опит и докосващи житейски случки се лееха свободно, Гошко се радваше на вниманието на хората и самият той откликваше с доволство и прегръдки, усетил се обграден с толкова обич и добронамереност.
      Междувременно бе поставена темата за извличането на спомени при хората без слух и зрение, за която говори Анжела Пинпинела от Италианския съюз на слепите и слабовиждащите. Тя разказа за начините, по които по рехабилитационен път могат да се извличат спомени чрез брайлово писмо и тактил, а в края на лекцията u бяха зададени и въпроси доколко жестовият език играе ролята на когнитивен инструмент в този процес, тъй като самата Анжела не го ползваше в комуникацията си. Италия е една от държавите, които все още не са признали официално жестовият език, но сляпо-глухите италианци ползват преводачи, както у нас.
      В третия конферентен ден се запознахме с причините за появата на сляпо-глухота в България, за които разказа Деян Славов [снимка № 8], специален педагог в НЦРСГ "Хелън Келър".
     Деян е от хората, които са точно там, където са най-необходими и тъй като паралелно с конференцията, в друга зала на хотел "Интелкооп" се провеждаха спортни демонстрации на хора без зрение и слух, той бе едновременно на няколко места и в множество роли. От лекцията му разбрахме колко е важно сляпо-глухотата да не се разбира като слепота плюс глухота, а като отделно сензорно състояние, причините за което могат да бъдат както наследствени и резултат от различни заболявания, така и в много голяма степен – неустановени. "В България е възприето двойното сензорно увреждане да се нарича сляпо-глухота. Този термин, както много други, е заимствано от руската школа. В останалите страни обаче това увреждане се назовава с по-адекватния термин глухо-слепи (англ. Deafblind). В този термин акцентът се поставя върху глухотата, която се явява по-тежкото увреждане, тъй като води до редица затруднения в когнитивната сфера и най-вече в общуването. Слепотата засяга главно представите и понятията, също така води до трудности в ориентирането и мобилността, но като цяло последствията са по-леки, отколкото при глухотата. Както е казала Хелън Келър: "Слепотата ни откъсва от предметите, но глухотата ни откъсва от хората". Деян Славов посочи някои от синдромите, причини за сляпо-глухотата, които заедно с наследствените са най-честите причини за това състояние. И добави, че у нас няма национален регистър на хората с увреждания, от който би могло да се черпи информация за тях, и в този смисъл НАСГБ е единствената организация в България, която води статистика за сляпо-глухите хора в страната. Непълна е, поради продължаващото откриване на нови случаи на двойни сензорни дефицити. По последни данни у нас лицата със сляпо-глухота са 576, от които 311 са жени и 265 – мъже, като преобладава процентът на по-възрастните носители на състоянието. В заключение допълни, че е много важно да бъдат поставяни точни и навременни диагнози, за да се улеснява работата на рехабилитационните специалисти във вземането на адекватни мерки за обучение и социализацията на лицата със сляпо-глухота.
      Барбара Верна [снимка № 9], председател на Европейската младежка група към вропейския съюз на сляпо-глухите в Италия, представи ситуацията с червено-белия бастун в нейната държава. Тя сподели, че след ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Италия през 2010 г., са постигнати две важни стъпки – сляпо-глухотата се признава като отделно състояние, а белият бастун с червени ивици, който от 1976 г, се използва от сляпо-глухите хора в повечето държави, се регламентира като символ на сляпо-глухотата като специфична инвалидност. "Обикновено сляпо-глухият човек, както всички, пресича улицата, качва се на автобус, отива да пазарува или пътува, но хората по неговия/нейния път не осъзнават, че той / тя има някакви затруднения или не разбират какъв е проблемът, така че хората често се колебаят дали да помогнат, или пък го правят напълно погрешно", каза Барбара. Много оживена дискусия и въпроси имаше към нея от модератора Анна Ройдева, във връзка с дължината на бастуна, начинът по който се държи той (като писалка или с насочващ показалец върху него). На въпрос относно водачите Верна обясни, че в Италия придружителите на лица с двойно сензорен дефицит са специално обучени за конкретното лице и неговите нужди.
      Последният ден на международната конференция започна с дискусия по темата за законовата регламентация на правата на хората с увреждания и моралните въпроси, които стоят пред всеки индивид и обществото като цяло. За тях говори сляпо-глухият юрисконсулт на асоциацията Величка Драганова, член на Управителния съвет на НАСГБ. В заключение на законовите постановления, тя зададе и въпроса: "Защо наричат хората с увреждания инвалиди, което буквално си означава невалиден? "Крайно време е да изясним корените на тази несправедливост, защото става дума за едно гигантско объркване. Инвалид е неправилна дума по редица причини. Към днешна дата думата инвалид е по-грозният и некоректен термин за хора с увреждания, макар че и този термин не е особено точен. Всъщност, валиден на български се превежда с важащ. Невалиден означава, че не важи. Но днес единствените истински инвалиди са невежите. И колкото по-скоро върнем този термин там, където принадлежи, а именно на военното дело от XVIII век, толкова по-валиден ще стане езикът ни", смята адвокат Драганова.
      Краят на конференцията бе ознаменуван с демонстрации по хаптична комуникация, проведени от норвежки специалисти, водени от Уле Елвесвеен [снимка № 10], член на управителния съвет на Норвежката асоциация на сляпо-глухите. Хаптичната комуникация е метод на общуване между тотално сляпо-глух човек и неговия водач, който се намира не редом, а зад лицето, и "рисува" с пръсти символи на гърба му, с цел да го ориентира за разположението на предметите в заобикалящата го среда [снимка № 11]. Показана бе нагледно и тази тактилна техника, при която рисуваните изображения отговарят на определени думи: квадрат – за стая, почукване със свити показалец и среден пръст – за прозорец (като броят почуквания отговаря на броя прозорци, а мястото на почукване – дали са вляво или вдясно), и др. При комуникация с тотално лишен от слух и зрение човек неговите ръце почиват на ръцете на преводача, който е и негов водач, за да може да улавя и разчита жестовия език по движенията му. Трите асистентки на Уле Елвесвеен, по скандинsавски светли, извършиха демонстрации върху гостите, с помощта на преводачите от английски и жестов език.
      С хаптичната комуникация в НАСГБ са запознати от 2013 г., а част от знаците, показани от норвежките специалисти, са адаптирани на български и публикувани в "Методика за обучение на интерпретатори за сляпо-глухи в алтернативни методи на комуникация". Норвежката школа показа много високо ниво на общуване, а, както сподели общите си впечатления Мария Попова след конференцията: "За мен всички тези хора бяха като някакви вълшебници! Толкова магичност и светлина имаше!".
      В края на демонстрацията скандинавките обърнаха специално внимание и на малкия Георги Скордев, който трогателно ги прегърна, изразявайки по този начин благодарността на всички за полезните уроци и обмен [снимка № 12 и 13].
      А Ани и Гошко дълго си "говориха" по начин и на език, който всички разбират – този на обичта [снимка № 14].
      Всички гости, участници и преводачи получиха красиво оформени сертификати от НАСГБ като спомен от мероприятието. Конференции като тази дълго се помнят, и още по-дълго се преживяват. Множеството запечатани на кадър моменти говорят повече, отколкото би могло да бъде изразено с думи. Но понеже думите имат свой собствен код и енергия, искам в последните си редове сега да изкажа отново благодарност за тази и прекрасна, и трансформираща за мен среща, след която много неща не са същите. Радвам се, че се срещнах с хора, чийто дух те оставя безмълвно смирен.
      Желая ви още повече заедност и преоткрития! Великолепни сте!

Христина Чопарова

      Бел. ред.: Още снимки от конференцията можете да разгледате в галерията на сайта "Ние ви чуваме".


ОТЗИВИ НА УЧАСТНИЦИ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:
АНГЕЛИНА КРЪСТЕВА, ТО Стара Загора:

      Винаги съм смятала конференциите за скучни, сухи и досадни. Трябваше обаче да отида на конференцията, посветена на двадесетгодишния юбилей от създаването на НАСГБ – "Виж тишината, чуй тъмнината", за да се убедя, че има и такива, изпълнени със съдържание и смисъл, ангажиращи вниманието ти на макс.
      Измина почти месец оттогава, а аз продължавам да размишлявам върху определени теми, които дискутирахме там. Всички доклади бяха изключително интересни и полезни за мен. Разбрах как и защо е била създадена асоциацията; чух за значението и ползата от работата на НЦРСГ "Хелън Келър". Убедих се, че модерните технологии са съвсем достъпни за сляпо-глухите хора, стига те да разполагат с необходимите познания. Стана ми ясно, какви са причините за възникване на сляпо-глухотата и защо червено-белият бастун е най-важният аксесоар в ежедневието на сляпо-глухия. Вниманието ми привлякоха и докладите на председателя на Национална Асоциация на преводачите на жестов език в България – Милена Гъркова, както и споделения практически опит от страна на Боряна Коскина, прекрасното есе на Анна Ройдева. Беше ми интересно да присъствам на демонстрацията на хаптичния метод за комуникация, която направиха гостите от Норвегия.
      Това, което обаче ме развълнува най-много, по време на тази международна конференция, беше срещата с малкия Георги Скордев и неговата майка – Мария Попова. Трогателният разказ на тази жена, пропит с огромната й болка, ме разтресе до дъното на душата ми. Нейните думи продължават да кънтят дълбоко в мен и да генерират куп въпроси, чийто отговори няма да спра да търся.
      Оценявайки високо значението на тази конференция, ви уверявам, че заслушана в тъмнината, аз наистина успях да видя тишината!

БОРЯНА КОСКИНА – ТРУДОТЕРАПЕВТ:

      Уважаеми г-н Парапанов,
      С това писмо изразявам благодарността си за начина, по който беше организирана и се проведе международната конференция "Виж тишината, чуй тъмнината", с която бе отбелязана 20-годишнината на НАСГБ. Конференцията беше наистина чудесно подготвена.
      Всички включени доклади представяха живота на сляпо-глухите от различен ъгъл и включваха много разнообразни аспекти – включена беше информация, както за историята на асоциацията и НЦРСГ "Хелън Келър", така и за жестовия език, медицинска информация, социален опит, практически умения за червено-белия бастун и хаптичната комуникация.
      Всичко това нямаше как да достигне до мен без интерпретиране. Ето защо изразявам и специална благодарност към всички членове на екипа, които ми помогнаха да възприема пълноценно случващото се на конференцията. Те показаха прекрасни умения като интерпретатори и с нищо не отстъпват на колегите си от Западна Европа – браво!
      В България за съжаление, все още не можем да работим с интерпретатори така, както го правят глухо-слепите в Норвегия, Швеция, Италия. Знам колко продължителни и сериозни усилия полага асоциацията в тази посока и Ви пожелавам скоро да имате голям и заслужен успех!


ТАНЯ БРЪСНИЧЕВА – РЕЧЕВИ И ЕЗИКОВ ТЕРАПЕВТ:

      Здравейте, г-н Парапанов, Парапанов-младши, Ани и Деян!
      Както винаги прекрасна организация!
      Благодаря за всичко!
      Аз като по-страничен наблюдател, мога да оценя колко велико е делото ви!
      Не само обединявате, подпомагате, подкрепяте!
      Най-ценна е възможността, която ни се дава да се докоснем до световния опит!
      Поради демонстрацията на Уле Елвесвеен и интерпретаторите, която вървеше не успях да Ви благодаря лично, както и на всеки поотделно! Но си пожелавам да не пропускам ваши събития!
      Очаквам да обмислите курс по тактилен и жестов език, по възможност дистанционна форма. Само от Бургас ще сме минимум четирима заинтересовани /без да броим и други колеги от центъра, в който работя/.
      Благодаря отново!


АБОНАМЕНТ ЗА СПИСАНИЕ „ЗВУК И СВЕТЛИНА” ЗА 2018 Г.

      Съгласно решение на УС на НАСГБ от 03.11.2017 г., абонаментът на списание "Звук и светлина" за 2018 г. (издава се ежемесечно – 12 броя за 2018 г.) е, както следва: на плоско-печатен шрифт – 8 лева; на компакт диск в MP3 формат – 10 лева; на брайлов шрифт – 6 лева.
      Срок за абонамент: 15 декември 2017 г. Всички заявки за абонамент трябва да се изпратят в НАСГБ най-късно до 15 декември (по интернет или на хартия). Без заплащане на абонаментната такса, такъв няма да се прави. Също така, не може да се направи абонамент, ако не е подадена и писмена заявка за това.


      Писмената заявка за абонамента задължително трябва да съдържа:

            – Трите имена на получателя, а ако е от името на организация или институция – точното й наименование и името на служителя й, получаващ списанието.

             – Точен адрес: район (квартал, жилищен комплекс), улица №, блок, вход, етаж, апартамент, област и община, задължително пощенски код, град или село.

            – Вариантът (вариантите), за които получателят се абонира: на хартиен носител, на компакт диск, на брайл, както и колко екземпляра (например по един или по повече).

             Писмената заявка да се изпрати с писмо индивидуално от абоната или с писмо от председателя на териториалната организация (общо за няколко получателя). Когато териториалната организация подава обща заявка, да се записват коректно точните адреси (както е дадено по-горе) а не само имената на получателите (тъй като често получателите сменят адресите си и те не са същите, както през 2017 година). Таксата за абонамента да се плати по следните начини:
      – да се изпрати по "Български пощи" с пощенски запис до банковата сметка на НАСГБ, като бланката за пощенски запис се попълва така:
      в полето (Банка) се записва: Райфайзенбанк;
      в полето (титуляр на сметка) се записва: SOPD NASGB SD;
      в полето (IBAN; BIC) се записва:
      IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
      – или да се направи банков превод до банковата сметка на НАСГБ:
      титуляр: SOPD NASGB SD, Банка "Райфайзенбанк",
      IBAN: BG28RZBB91551002642784, BIC: RZBBBGSF.
      Едновременно с пощенския запис или банковия превод, задължително да се изпрати и писмена заявка за абонамент.
      Председателите на ТО на НАСГБ, да окажат съдействие на членовете за осъществяването на абонамента.


