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Приоритети

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
	Поради внезапната кончина на председателя на НАСГБ – Димитър Парапанов, на 17.05.2018 г. в гр. Пловдив, по смисъла на чл.25, ал.2, т.2, 4 и 5 се проведе извънредно заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). 
	То бе свикано и ръководено от зам.-председателя на НАСГБ – Тодор Радев. Участваха членовете на УС: Величка Драганова – юрисконсулт на НАСГБ и Соня Захариева – с двустранна телефонна връзка съгласно чл.25, ал.3 от устава на НАСГБ. Не участва Калинка Ковачева, която поради здравословни причини бе подала оставка на 26.04.2018 г. като член на УС на НАСГБ. Председателят на Контролния съвет на НАСГБ Маринка Маринова участва със съвещателен глас. 
 
	В изпълнение разпоредбите на чл.27, ал.3 от устава на НАСГБ, УС на НАСГБ взе решение извънредното Общо изборно събрание на НАСГБ да се проведе на 21 юни 2018 г. (четвъртък), в гр. Пловдив, хотел „Интелкооп“ от 17.00 ч. и да продължи на 22 юни 2018 г. до приключването му, при следния дневен ред:
	1. Приемане протокола и проекто-решенията от предишното Общо годишно-отчетно събрание, проведено на 26 април 2018 г. 
	2. Избор на председател на НАСГБ.
	3. Попълване на членове на УС на НАСГБ.
	4. Разни.

	Управителният съвет определи своите предложения за комисии на извънредното Общо изборно събрание на НАСГБ. 
	Тодор Радев депозира своя самоотвод като зам.-председател на НАСГБ, поради това че никъде, в сега действащия устав на НАСГБ, не са регламентирани функциите на зам.-председателя на НАСГБ. 
	Той предложи: 
	1. Правомощията на зам.-председателя на НАСГБ да се приравнят според разпоредбите на устава на НАСГБ към правомощията на УС на НАСГБ; 
	2. За временно изпълняващ функциите на председател на УС на НАСГБ: Величка Драганова Великова, съгласно чл. 27, ал.3 от устава. 
	УС прие предложенията на Тодор Радев и упълномощи Величка Драганова да изпълнява функциите на председател на НАСГБ до провеждането на извънредното Общо изборно събрание на 21 юни 2018 г.
	Поставен бе въпросът относно малкото членове на ТО Димитровград, които в момента са само четирима. В такъв случай и според разпоредбите на Устава на НАСГБ, не е възможно дори да се преобразува в група. Маринка Маринова препоръча членовете на ТО Димитровград да бъдат зачислени като членове на ТО Харманли. Съгласно чл. 26. т.19 от устава, УС на НАСГБ закри ТО Димитровград и членовете й се зачисляват към ТО Харманли. 
	Величка Драганова припомни, че на предходното Общо годишно-отчетно събрание, проведено на 26 април 2018 г., на НАСГБ, бе поставен въпросът за период и поредност на провеждане на Общо годишно-отчетно събрание на НАСГБ и на събранията на ТО на НАСГБ. По този въпрос се сподели, че би било редно годишните отчетни събрания на териториалните организации да се провеждат преди Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ. Последва предложение на Тодор Радев, териториалните годишно-отчетни събрания да се провеждат от 01 април до 30 април, а Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ да се провежда в периода от 01 май до 31 май. Предложението бе прието от УС и ще се изпълнява през 2019 г. и за в бъдеще.
	В последната си точка от дневния ред, въз основа на предложения, постъпили от ТО на НАСГБ, Управителният съвет утвърди график за провеждане на общо годишно-отчетни събрания на ТО за отчетната 2017 г., през месец юни 2018 г. 
Светлозар Парапанов
* * * * * *
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНО СЛОВО 
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ
 
	С голяма болка съобщаваме, че на 15.05.2018 г. ни напусна председателят на Национална асоциация на сляпо-глухите в България – Димитър Парапанов.
	Димитър Парапанов е вдъхновителят и двигателят на делото на сляпо-глухите в България, той е общественик и основател на: 
	Национална асоциация на сляпо-глухите в България;
	Национална спортна федерация на сляпо-глухите в България; 
	Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи "Хелън Келър" – Пловдив;
	списание "Звук и светлина". 
	На Димитър Парапанов и неговата целеустременост, борбеност и всеотдайност, ние сляпо-глухите, дължим създаването и развитието на Асоциацията и популяризирането на делото на сляпо-глухите хора – без него те щяха да са една забравена и анонимна част от обществото.
	Целият му живот е посветен на благото и добруването на неговите сляпо-глухи братя по съдба, като до последния си миг бе отдаден на това благородно дело!
	Димитър Парапанов е роден на 20 февруари 1939 г. в с. Синапово, община Тополовград, обл. Хасковска.
	През 1975 г. завършва “История и български език” в СУ “Климент Охридски”; през 1982 г.– следдипломна квалификация по “Дефектология”, а през 1996 г. – “Педагогика на зрително затруднените“. 
	Професионален път: 	
	От 2006 г. – основател и председател на Националната спортна федерация на сляпо-глухите в България (НСФСГБ) с обединени спортни клубове на сляпо-глухите в Пловдив, Добрич, Варна, Асеновград, Шумен и Стара Загора. 
	От 2005 г. – председател на Постоянната комисия по спортна и културна интеграция на сляпо-глухите към Изпълнителния комитет на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ). 	
	19.03.2004 г. – основател и директор на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” – Пловдив, към НАСГБ. 
	2003 г. – 2017 г.– одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите.
	2003 г. – съучредител на Европейския съюз на сляпо-глухите.  
	2001 г. – съучредител на Световната федерация на сляпо-глухите.
	От 15.08.1997 г. – Основател и председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). 
	1993 – 1997 г. – педагог-консултант в Национален център за рехабилитация на слепи (НЦРС) – Пловдив към Съюза на слепите в България (ССБ). В същия период – председател на групата на сляпо-глухите в ССБ и председател на Комисията по активността и проблемите на сляпо-глухите към Изпълнителния съвет на ССБ. 
	1991 г. – зам.-председател на районна организация на ССБ – Пловдив.
	1990 г. – делегат на Х конгрес на ССБ. 
	1990 – 1994 г. – зам.-председател на териториална първична организация на ССБ – Тракия, гр. Пловдив и председател на комисията по рехабилитация към организацията.
	1989 – 1991 г. – член на районен съвет на районна организация на ССБ – Пловдив и председател на комисията по рехабилитация към районната организация.
	1987 – 1993 г. – ръководител и учител в първата в България Маршрутна служба по надомна рехабилитация на хората със зрителни и слухови увреждания по местоживеене, към ССБ.
	1986 г. – делегат на IX конгрес на ССБ. 
	1981 г. – делегат на VIII конгрес на ССБ.
	1977 – 1989 г. – член на ръководството на окръжната организация на ССБ – Пловдив и председател на комисията по рехабилитация към окръжната организация.  
	1976 г. – делегат на VII конгрес на ССБ.
	1976 – 1977 г. – член на районен съвет на районна организация на ССБ – Пловдив. 
	1976 – 1986 г. – член на Централен Съвет на ССБ. 
	1975 – 1987 г. – директор на Национален център за рехабилитация на слепи (НЦРС). 	
	1968 – 1975 г. – лектор в НЦРС към Съюза на слепите в България. 
	1964 – 1975 г. – председател на цехов профкомитет при цех „Полиграфия” към ПП „Успех” – Пловдив, където развива обществена дейност за професионална реализация на слепите, както и разнообразна културна, спортна и туристическа дейност за разнообразяване свободното време на слепите производственици. 
	1963 г. – делегат на IV конгрес на ССБ. 
	1960 – 1962 г. – член на районен съвет на районна организация на ССБ – Пловдив. 
	1959 г. – делегат на III конгрес на ССБ. 
	1957 – 1963 г. – член на ръководство и секретар на младежка организация към Производствено предприятие „Успех” към ССБ. Развива активна дейност с младежи с и без увреждания от други предприятия, както и с различни училища и читалище „Назъм Хикмет” – Пловдив. Това има голямо значение за интеграцията на слепите младежи сред пловдивската общественост. 
 
Участия в международни и национални семинари и конференции: 
	2017 г.
	Конференция “Виж тишината, чуй тъмнината” по случай 20-годишнината на НАСГБ; 
изнесен доклад: „20 години Национална асоциация на сляпо-глухите в България. Предпоставки за създаване и развитие“.
	2013 г.
	Международна конференция по сляпо-глухотата;
изнесен доклад: „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция”
	2008 г., Хърватска;
	Шеста Конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите на тема: „Сляпо-глухота: равенство и многообразие” и Второ Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите; 
изнесен доклад: „Спортът и културата – средства за социалната интеграция на сляпо-глухите”.
	2007 г.
	Честване на 10-годишния юбилей на НАСГБ; 
	Пети Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите;	
изнeсен доклад: „Вече десетилетие доказваме, че сме равни на другите членове на обществото”. 
	2006 г. 
	Практическа конференция с актива на НАСГБ, на тема: „Рехабилитацията като средство за интеграция на хората с увредени зрение и слух”; 
изнесен доклад „Рехабилитацията като средство за интеграция на сляпо-глухите”.
	2005 г. 
	Семинар с актива на НАСГБ на тема: “Сляпо-глухотата – специфични проблеми, форми, принципи, методи и средства за обучение и рехабилитация на хората с увредени зрение и слух”; изнесен доклад: „Специфични проблеми, форми, принципи, методи и средства за обучение и рехабилитация на сляпо-глухи” 
	2005 г., Финландия; 
	Осма световна конференция „Хелън Келър” и Второ общо събрание на Световната федерация на сляпо-глухите, участие с доклад „Сляпо-глухите – хора със специфични възможности и с равноправно участие в обществото”. 
	2004 г. 
	Научно-практическа конференция на НАСГБ на тема: „Основни направления в рехабилитацията на възрастните сляпо-глухи”; 
изнесен доклад „Начало на обучението и рехабилитацията на сляпо-глухите в България”
	2003 г. 
	Семинар на НАСГБ “Десет години организирано движение на сляпо-глухите в България”;
участие с едноименен доклад 
	2003 г., Дания; 
	Пета Конференция по сляпо-глухотата на Европейския съюз на слепите и учредяване на Европейски съюз на сляпо-глухите (ЕССГ);
изнесен доклад: “Сляпо-глухите хора и социалните проблеми в модерното общество”. 
	2003 г., Канада; 
	Тринадесета Световна конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл; 
изнесени доклади: “Взаимоотношенията са ключ към комуникацията” и “Издирване, проучване, организиране, застъпничество и предоставяне на услуги на сляпо-глухите в България”.
	2001 г., Холандия; 
	Пета Европейска конференция по сляпо-глухотата на Дефблайнд Интернешънъл. 
	2001 г., Нова Зеландия; 
	Седма Световна конференция “Хелън Келър”;
изнесен доклад: “На сляпо-глухите в Европа и света са необходими национални и международни организации, отстояващи специфичните им интереси”.  
	1986 г. 
	Семинар "20 години принос в рехабилитацията и реализацията на късно ослепелите". 
	1977 г., Холандия; 
	Международна конференция по професионална рехабилитация на слепи; 
изнесен доклад: "Състояние и проблеми на рехабилитацията на слепите в България". 
	1976 г.
	10-годишнина от създаването на Център за рехабилитация на късно ослепели – Пловдив; 
изнесен доклад: "Самостоятелността, крайна цел на обучението и рехабилитацията на слепите". 
 


Национални и европейски празници на специфичните възможности на сляпо-глухите, 
под егидата на Димитър Парапанов:
	2016 г.: Тринадесети национален празник и Първи световен празник
	2015 г.: Дванадесети национален празник 
	2014 г.: Единадесети национален празник и Втори европейски празник
	2009 г., 2010 г., 2011 г., 2013 г.: Седми, осми, девети и десети национален празник	
	2008 г.: Шести Национален празник и Първи Европейски празник на специфичните възможности на сляпо-глухите
	2005 г., 2006 г. и 2007 г.: Трети, четвърти и пети национален празник 
	2003 и 2004 г.: Първи и втори Национален празник на специфичните възможности на сляпо-глухите
	2002 г.: Второ първенство по шахмат и Първи фестивал на художествената самодейност 
	2001 г.: Първо национално първенство по шахмат
	Можем още много редове да изпишем в знак на признателност, но това едва ли ще утеши скръбта ни към нашия достоен водач и вдъхновител…
 
Поклон пред светлата му памет!
От УС на НАСГБ
* * * * * * 
Силуети
ВИНАГИ ПО АПОСТОЛСКИ ВСЕОТДАЕН	
Сякаш по-голямата част от неговите пловдивски колеги преди време изпитваха смесени чувства към него. Нескрито възхищение и почти черна ревност заради силната му напористост към обществени постове и несекващите му пориви към постоянно обучение и самообучение. Същевременно го подценяваха доста. Може би поради привидната недодяланост и селска грубоватост. А не е изключено и поради факта, че тоталната му слепота се придружава и от сериозно слухово увреждане. Срам ме е, доста ме е срам, но с ръка на сърце трябва да призная, че и аз също съм гледал на него малко от високо и сякаш твърде подценително. На какво ли пък отгоре?! Изглежда това мое отношение се отключва от тогавашната му прекалена доброта и отзивчивост, от пословичната му готовност на всеки да услужи, да му свърши някаква работа. На един ще уреди снабдяването му с отдавна мечтаното пиано, на друг ще осигури дефицитната банска вана, за трети молители той ще лобира самоотвержено пред съответните инстанции, щото силно закъсалият им син да бъде преместен в по-подходящ за неговата обучаемост университет. Точно този модел ми се струва, че той като че ли заимства от Христо Белобрадов, който близо две десетилетия зорко бди над пловдивските слепи и е всепризнат техен любим бащица. А може би и специфичният тембър на гласа му, глас на слухово увреден човек. Този глух, неясен и доста носов тембър, изглежда веднага на подсъзнателно равнище отключва социални дистанции и негативни предубеждения към неговия носител.
Към него имам още един, може би, тежък грях. От месец април 1997 година, в тогавашното си качество на директор на пловдивския център за рехабилитация на слепи, аз го освободих от работа поради навършване възраст за пенсиониране, заедно с още двама невиждащи учители, а неговият по-малък син беше студент. И той трябваше с неголямата си пенсия да издържа себе си и сина си Светлозар, да плаща и студентски такси, да финансира и прохождащото сдружение на българските сляпо-глухи. Опитвам се понякога да се оправдавам пред себе си, че с този не съвсем хуманен акт към него от моя страна може би решително съм ускорил учредяването на Национална асоциация на сляпо-глухите в България, което се случи само четири месеца след моето несоциално действие спрямо колегата Димитър Парапанов… Сигурен съм, че той отдавна великодушно ми е простил това мое прегрешение.
	В училището за слепи „Георги Димитров” (сега „Проф. д-р Иван Шишманов”) той попада през декември 1949 г. в резултат на злощастен битов инцидент. Когато е само на две години, майка му го остава за минутка и… той се втурва да гостува на свой връстник у съседите. Но тяхното куче се показва не съвсем гостолюбиво… То нахапва жестоко неканения гост, особено лявата половина на лицето му. И въпреки многогодишните старания на лекарите, неговото зрение и слух са безвъзвратно тежко увредени. Какво ли е отключило тази свръхагресия у най-добрия приятел на човека към невръстния малчуган? Можем само да гадаем...   
Той до 1950 г. вижда мъничко с дясното си око, чете писмата на своите невиждащи другарчета. И ако перифразираме добре познатата ни поговорка, че сред слепите едноокият е цар, в нашия случай – слабовиждащият е този крал… Но жестоката съдба следва изглежда съвсем неумолимо своите предначертания. „Царстващият” тийнейджър е сполетян през април 1950 г. от нова злополука. Слабовиждащият юноша от Синапово е взимал активно участие в училищните „футболни” игри на своите съученици. Топката по това време е консервна кутия, и една такава кутия, изстреляна от крака на съученика му Тодор Вълканов случайно уцелва все още виждащото око на злочестия 11-годишен футболист. И само за три месеца неговото остатъчно зрение съвсем угасва.
За неговия съкласник Рангел Попов, Димитър Парапанов е „прилежен и отличен ученик”. Костадин Дечев, друг негов съученик, си спомня, че той „много обича да слуша радио, силно са го вълнували тогавашните политически събития”. Бидейки вече ученик от профкласа той също много отговорно се отнася и към задължението си да помага на своите съученици от по-малките класове. Този подход от някогашната взаимоучителна (Ланкастърска) система се прилага за известно време в българските училища за слепи поради остър недостиг на възпитатели. И нещо твърде интересно за мен, а може би и за любопитните читатели: Димитър Парапанов „възпитателства” точно в класа, в който учи Владимир Радулов – другата голяма гордост на това училище.
Димитър Парапанов започва професионалната си кариера през месец януари на 1957 г. в пловдивското предприятие на слепите като плетач на дамаджани и буркани. И той като Владимир Радулов никак не блести с кошничарските си умения и постижения. И за него сякаш силно важи метафоричното и не особено оптимистично предупреждение на колоритния учител по кошничарство Менас Артюнян: „Владимире, ти ще четеш романа „Глад!”. В резултат също и на непрестанните си обществени ангажименти като комсомолски секретар в предприятието, десетина години председател на цехов профкомитет, член на Районен и Централен съвет на ССБ, на гимназиалното и университетското си обучение, той жертва размера на пенсията си, която в края на краищата си остава на най-ниското равнище за онова време. Може би точно тук трябва да съобщя, че създателят и ръководител на пловдивския център за рехабилитация на слепи – Христо Белобрадов през 1971 г. привлича самородния и ученолюбив общественик за лектор по политическа просвета и география.
Централното ръководство на ССБ, през месец август 1975 г., възлага на току-що дипломиралия се амбициозен синаповец да оглави пловдивския център за рехабилитация на слепи. Повече от 10 години Димитър Парапанов развива тази полезна и единствена за времето си в България институция. С неговото име се свързва въвеждането в нея на нови функции и подходи. Внедряват се в работата тестове и чек-листове за измерване на постиженията по отделните рехабилитационни дисциплини. Разкриват се и първите щатни учителски места през 1977 г. Същата година в Холандия центърът участва в работата на международна конференция по проблемите на рехабилитацията на лицата с нарушено зрение. На конференцията Димитър Парапанов представя доклад за българския опит в областта на основната рехабилитация. През 1978 г. се въвежда индивидуалния и групов подход в рехабилитационната работа. Организират се също специализирани кратковременни рехабилитационни курсове за късноослепели, със захарен диабет и за лица от третата възраст. В Центъра се провеждат и два курса за професионална подготовка: през 1977 г. – за подготовка на акордьори на пиана; и през 1981-1983 г. – за подготовка на програмисти. Тук се подготвят от 1979 г. и инструктори по ориентиране и мобилност за нуждите на училищата за слепи и за териториалните организации на ССБ. Центърът, посредством свои учители (един, от които е и самият Димитър Парапанов), от 1981 г. започва да осъществява рехабилитация по местоживеене, в която са обхванати 18 от 27-те съществуващи тогава съюзни окръжни организации. И всичко това се дължи най-вече на изумителния работохолизъм на мениджъра с двойното увреждане. Почти 2/3 от денонощието Димитър Парапанов е в любимия център, сред неговите клиенти. По чистосърдечно негово признание, понякога той лично дори провежда сутрешната ведрина на курсистите. Изглежда съвсем основателно втората му съпруга Мария Аврамова, майка на Светлозар,  се оплаква доста често на техния кум Илия Гуделов, че мъжът й „е в центъра от 6 часа сутринта до 9 вечерта, сякаш си няма свой дом…”.
Но без съмнение, двата най-големи неръкотворни паметника, изградени от обществените активности на Димитър Парапанов, са Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) и Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”. Иска ми се да спомена също, че предшественик на асоциацията на сляпо-глухите е групата на сляпо-глухите, която пак Димитър Парапанов със свои седем съмишленици, сред които: Боряна Коскина, Маринка Маринова, Иван Андонов, създава на 18 декември 1993 година. А след учредяването на асоциацията на 15 август 1997 година, първоначално неин офис е апартаментът на Димитър Парапанов и въпреки ограничения си финансов ресурс отново той е щедър неин паричен дарител. И като истински апостол няколко години Димитър Парапанов със сина си Светлозар, неуморно кръстосва страната надлъж и шир, издирва сляпо-глухи, учредява подразделения на НАСГБ.   
И думите на богочовека от Назарет, че никой не е пророк сред своите, са в пълна сила за голяма част от жизнения път на Димитър Парапанов. Не всички ръкопляскат на неговата идея за създаване и в България на организация на сляпо-глухите. Особено скептични и ревниви към тази инициатива бяха някои негови колеги по сензорни увреждания, централното ръководство на Съюза на слепите в България, та понякога дори и научно преподавателски величия от родната специална педагогика. Едни от неговите опоненти твърдяха, че няма сензорно увреждане сляпо-глухота, други, уж добронамерено, опонират, че още не му е дошло времето, трети му възразяваха, че сляпо-глухите в нашата страна се броят на пръстите на едната ръка, а всички други са стопроцентови симуланти, четвърти се противопоставяха, заявявайки, че Съюзът на слепите в България и Съюзът на глухите в България се грижат достатъчно добре и за тази малка общност от хора с двойно сензорно увреждане. И всички тези противодействия на усилията на упорития първопроходец, въпреки авторитетната експертиза и перфектната консултация от Сенс Интернешенъл (Великобритания). Между другото, Парапанов от раз стана любимец на нейната делегация и те го наричаха гальовно мистър Пи. Въпросната организация, по идея на проф. д-р Владимир Радулов, посети България няколко пъти, проведе диагностика на наши сляпо-глухи. Сенс Интернешенъл извърши също и първото у нас обучение на български кадри за комуникация с лица, носители на това двойно сензорно увреждане, предостави на място компетентни консултации за тяхната рехабилитация.	
Не се сещам за друг българин с тежки увреждания да заема години наред високи позиции в ръководствата на европейските и световните организации на хората с увреждания. Лидерът на НАСГБ – Димитър Парапанов повече от 12 години е уважаван и работлив член на контролните органи на световната и европейската организация на сляпо-глухи. Друга индикация за огромния международен авторитет на НАСГБ са честите форуми на Европейския съюз на сляпо-глухите, провеждани в България. И като ярка илюстрация на моите твърдения ще посоча тридневната международна конференция по проблемите на сляпо-глухотата, проведена през май 2013 г. в най-звездния пловдивски хотел “Новотел – Пловдив”. В този импозантен форум взеха участие 206 сляпо-глухи, техните интерпретатори-придружители, експерти по рехабилитация, организатори и гости от 17 европейски държави, като участниците от чужбина стигнаха впечатляващото число от 103 лица. Паралелно с тази изключително интересна конференция, на същото място и по същото време, се състоя успешно и поредната асамблея на Европейския съюз на сляпо-глухите, която излъчи новите изпълнителни и контролни органи на това сдружение. И тъкмо на тази асамблея само три гласа не достигнаха на г-н Димитър Парапанов, за да бъде избран за председател на Европейския съюз на сляпо-глухите.
	Той е автор на доклади и статии по проблемите на обучението и рехабилитацията на лицата със зрителни и слухови увреждания. Докладите си той представя пред престижни национални и международни форуми, а статиите му са публикувани най-често в специализирани медии, а също и в непериодични издания. Много от тези негови текстове са полезни четива за лицата, обучаващи сляпо-глухите, а също и за близките на последните.
Да припомня също на любезната читателска аудитория, че през април 2011 г. председателят на НАСГБ – Димитър Парапанов бе един от тези, които получиха наградите на в-к „24 часа” и БНТ при десетото издание „Достойните българи”. Съвсем справедливо той е удостоен с грамотата „Достоен българин за 2010 г.” 
Вероятно към края на моя текст съм длъжен да кажа и няколко думи за човека Димитър Парапанов. Още при първия непосредствен контакт с него, той прави впечатление на твърде доверчив и доста наивен човек. Непременно пак трябва да отбележа неговата неподражаема доброта и отзивчивост, готовността му да помогне на всеки. Според една изтъкната българска журналистка Димитър Парапанов има и излъчването на утвърден интелектуалец. За мен други негови много характерни черти са също изключителната му сензитивност и свръхранимост, да не кажа супердокачливост. Тази изострена чувствителност и свръхуязвимост, обясняваха ни експертите от Сенс Интернешънъл, се дължи на сляпо-глухотата. Според английските специалисти сляпо-глухотата създава не два, както може да се очаква, а четири пъти повече затруднения отколкото слепотата. 
	И две думи за едно от неговите хобита. Димитър Парапанов е голям почитател на музиката, особено на автентичния български фолклор. В неговия дом чести гости са невиждащите музиканти Илия Гуделов и Никола Качоров. А Димитър Парапанов и сина му Светлозар се присъединяват към гостите, свирейки темпераментно на почти професионален барабан и автентично дайре. Доколкото си спомням, дано не греша, на дайрето сякаш винаги беше старшият Парапанов. Казано под секрет, заразен от терапевтичния пример на Парапанови аз също си купих набързо дайре и детско барабанче, на които музицирах също доста емоционално, най-често с двете си дъщери, а понякога и с колегата Недко Недев (Сейреков).
И още няколко биографични данни за Димитър Парапанов. Той е роден в село Синапово – Тополовградско. Неговите родители са средна ръка земеделски стопани. Мениджърските си дарби той изглежда наследява от дядо си по бащина линия Желязко Парапанов – син на преселника от бунтовната Перущица Митьо Драгиев. Дядо му Желязко е твърде оправен за времето си селскостопански предприемач. В село Синапово той се слави като много добър градинар, стопанисвал е цели три бахчи за производство на зеленчуци. И поради високия си ръст, най-вероятно, той се сдобива с прякора „парапан”, означаващ на гръцки „повече, извън мярката”, което впоследствие става и фамилно име на този забележителен синаповски род.
 	Ангел Сотиров


Делници и празници
И НАС НИ ИМА!
ТО НА НАСГБ – РУСЕ НА 15 ГОДИНИ
 
	През далечната 2003 г., Международната година на хората с увреждания, шестима ентусиасти открихме ТО на сляпо-глухите в град Русе. Днес сме вече 38, издирени от Русе и областта.
 
	През периода Времето в галоп лети
	като подплашения Аспарухов кон.
	Летят сезоните – сезон подир сезон,
	Днес на нашата врата почукаха веч 15 лета!
 
	През времето, в което съпругата ми Петранка Георгиева и аз ръководехме организацията, тя постигна доста големи успехи. В проведените от НАСГБ Международни спортни състезания, взехме 4 плакета, 4 купи и около 40 медала. В областта на самодейността имаме около 60 грамоти, като сме взимали участие във всички фестивали. 
	Изказвам искрена благодарност на всички, които са ни подкрепяли през този период и на тези, които са ни критикували, защото критиката беше правилната посока за работата на организацията. Благодаря на сътрудничката си Петранка Георгиева, която е моторът и сърцето на организацията. Понякога не си доспива, не се храни, телефонът звънва и тя поема пътя към сляпо-глухите членове, за да им помогне. 
	Но злополука прекъсва тази приказка. Пострадахме при автопроизшествие, което не ни дава възможност да се справяме със задълженията и се оттегляме като ръководен фактор на организацията. 
	На всички членове и на Управителния съвет на НАСГБ желая здраве, радост, късмет и само напред за просперитет на делото на сляпо-глухите. 
	Благодаря Ви, че Ви има!

Панайот Димитров
* * * * *
20 ГОДИНИ ПЪЛНОЦЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
	На 28-ми май се събрахме отново в клуб „Детелина“. Поводът бе 20 години от създаването на териториалната организация на сляпо-глухите в Добрич. Отбелязахме го по сравнително нетрадиционен начин. Решихме да направим рецитал на лично творчество.
	Започнахме с почитане паметта на Димитър Парапанов – председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, който ни напусна преди броени дни. Той бе човек с голямо сърце. Обичаше хората. Те също го уважаваха и обичаха. Ще ни липсва много! В живота за съжаление се случва добрите хора да си отидат неочаквано.
	Председателката Ковачева припомни някои дела на Парапанов, за които трябва да го почитаме винаги. Тя подчерта неговата изключителна роля за развитието на териториалната организация в Добрич, която е една от първите създадени в страната. Тя изнесе пред присъстващите основни факти от живота на сдружението. Членовете също си припомниха моменти от разнообразните инициативи на организацията. 
	В рецитала участваха седем автори. Тези, които отсъстваха – Златка Ганева, Стоянка Жекова и Мирослава Димитрова бяха представени от Мария Андреева, която прочете по едно тяхно стихотворение. На живо се включиха Светла Йорданова, Димитър Кънчев, Кръстинка Иванова и Калинка Ковачева.
	Събирането завърши с богата почерпка, осигурена от приятели на териториалната организация. Получиха се много поздравления, из между които и тези на Кмета на Община Добрич –  Йордан Йорданов.
	В заключение, желаем да благодарим на всички, които вече 20 години са неотлъчно до нас! Приятели, безкрайно се радваме на подкрепата ви! Щастливи сме, че можем да разчитаме на вашето разбиране и сътрудничество!
Калинка Ковачева


Рехабилитация

ОБУЧЕНИЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ  СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА 
	
	От 8 до 16 май 2018 г. Национална асоциация на сляпо-глухите в България в партньорство с Община Бургас организира базово обучение на тема “Алтернативни методи за комуникация при сляпо-глухи лица”, което се проведе в зала на галерия-музей „Георги Баев” – Бургас и зала №1 на Експозиционен център „Флора” – Бургас. 
	Участие взеха 33 души, сред които психолози, ресурсни учители, сурдопедагози, тифлопедагози, логопеди и други заинтересовани лица.
	Водещи на обучението бяха:
	Анна Ройдева – психолог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” и 
	Деян Славов – специален педагог в Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”. 
	Обучението протече по следната програма: 
Вторник (08.05.):
	1. Исторически данни за обучението на сляпо-глухи. Орален и мануален подход. 
	2. Зрителен, слухов, двоен сензорен дефицит – прилики и разлики.
	3. Моделът „1 към 1“ (един специалист-едно лице с дефицит) – актуален ли е в 21 век?
Сряда (09.05.):
	1. Асистент, водач, преводач, интерпретатор и „Intervener“ – функции. 
	2. Правила при придвижване – вербални инструкции; хаптични сигнали; червено-бял бастун
	3. Блок метод 
Четвъртък (10.05.):
	1. Конвенционален и естествен жестов език.
	2. Дактил (двуръчен и едноръчен): визуално и тактилно възприемане. 
	3. Жестов език – същност, класификация на жестовете. Тактилен жестов език.
Петък (11.05.):
	1. Календарна система в обучението на сляпо-глухи.
	2. Хаптична комуникация.
Събота (12.05.) и неделя (13.05.): 
	Практически ателиета
Понеделник (14.05.):
	1. Тадома.
	2. Сензорна азбука.
Вторник (15.05.):
	1. Методи за комуникация създадени от сляпо-глухи за сляпо-глухи: ЛОРМ и Протактил. 
Сряда (16.05.)
	1. Брайл: класическа и мануална форма. Брайлов дисплей. Електронна лупа.
	2. Тотална комуникация.
	3. Психологически аспекти на работата с лица с двоен сензорен дефицит.
 
	По време на обучението, в социалната мрежа Фейсбук, бе създадена интернет страница, наречена “Алтернативна комуникация”. Чрез нея специалистите ще могат да обменят информация, да се запознават с методически материали под формата на видеоклипове, статии и др.
	Мероприятието бе отразено от БТВ новините; Христина Чопарова (собственик на сайта “Ние ви чуваме”); Българско национално радио – Бургас; Общинско радио – Бургас; сайта на община Бургас. 
	Специални гости и участници в обучението бяха Георги Скордев-младши и неговите родители Мария Попова и Георги Скордев, чиято история бе разказана от Кристина Газиева в документалния филм на “БТВ Репортерите”, озаглавен “Не без сина ми”.
Анна Ройдева


Приятели от близо и  далеч 
ИМА ДУМАТА СЕНЗИТИВНОСТТА
	Допреш ли ръка до каквото и да е... то проговаря – с форми, текстура, топлина. Разкрива ти цял един свят, много отвъд думите. Пръстите ти могат да му върнат отговора с нежност, с ласка, сила. Могат да рисуват, обяснявайки. Могат да са моливът, който пише истории, да ги изтрива и да ги разказва отново. Върху човешката кожа написаните с докосване истории са разказ за Живота – за тези, които не го осезават чрез зрение и слух. Но тяхната чувствителност е страницата, която не само пази всяка разказана им история, но може да бъде и моливът, който да опише света отвъд видимото. Има думата Сензитивността.
	През май Бургас е сезонно меланхоличен. Сивичък и дъждоливен. Но не и през двата дни, в които имах удоволствието да бъда гост на семинара „Алтернативни методи за комуникация при сляпо-глухи лица”. Слънце и много взаимна топлота наситиха почивните дни в средата на май, заради възможността отново да бъда в обмен със света на хората без слух и зрение. Практическите ателиета, на които участниците в организирания от НАСГБ семинар показаха познания, предадени им от Анна Ройдева и Деян Славов, бяха запомняща се среща на полезното и приятното. Вярвам, че алтернативните техники, ползващи сензитивността като двупосочна комуникация, са пътят към света на хората без слух и зрение. Искрено се радвам на всеотдайността, с която е положено началото на този път и на надеждата, с която вървят по него смелото морско момче и неуморната му майка.
	Събота, 12 май. Слънцето щедро разлива златни прегръдки върху зеленото на парка, за да го стопли и изсуши. Морето сънено блести, а по пътя за експоцентър „Флора” ранобудни спортуващи от третата възраст ентусиазирано изпробват всички спортни уреди в морската градина. Деца, аромат на кафе, жизнерадостни домашни любимци и гларуси. Денят обещава да бъде незабравим. В Зала 1 Ани и Деян вече са там преди всички и взаимно си образуваме усмивки от новата среща, докато потъваме в прегръдките си. Скоро пристигат и другите – Мария, Петър, Ростислава, още една Мария, Деси, Красимир... даже не успявам да запомня имената на всички. Настаняват се. Днес ще се преговаря едноръчната и двуръчна азбука на хората без слух (дактил) и ще се припомнят техниките на визуалното и тактилно възприемане.
	Къде по-уверено, къде по-плахо, всеки от участниците започва да изобразява с пръсти всяка буква. Бавно, внимателно. Всички повтарят в синхрон, а Ани следи за правилното положение на ръцете и поправя, когато е необходимо. Несвикнали пръсти смешно грешат жестовата конфигурация, завързва се приятен диалог откъде идва смисълът на повечето знаци, ползвани от хората без слух. Логиката на едноръчния дактил е да изобрази максимално точно буквените конфигурации на българската азбука. При двуръчния има възможности за повече движения с две ръце, които посочват ухо за „у” или зъб за „з”. Но докато за хората без слух това е възможно, понеже могат да виждат изобразеното, за хората без зрение и слух тактилния жестов език е базиран на установения алфабет. Има и импровизации, разбира се – незапознатите с жестовия език сами биха могли да изобразят жестове, за да кажат това, което им се струва логически правилно, макар и не точно такова, каквото е заложено в жестовата практика. 
	Такъв бе един случай от моя опит, който споделих с участниците по покана на водещите. Преди 4 години работата ми като сътрудник социални дейности към Районната организация на глухите бе времето на най-динамичен контакт с хора със слухови дефицити. Не познавах добре жестовия език по простата причина, че не съм била негов ползвател, макар да имах основни базови познания, достатъчни за общуване с хора без слух. Но идващите при мен бяха хора от различни възрасти и ползваха различни жестове, много от които ми бяха непознати. Успявах да ги разбирам, но за да се получи качествена обратна връзка, бе нужно и те да разбират мен, а повече разчитаха на жестовете, отколкото на устното разчитане. Наблюдавах ги, докато чакаха реда си и си говореха в кабинета ми, и усвоявах техните жестови кодове – за да мога да общувам с всеки по неговия начин. Разбира се, случвало се е на помощ да дойде логиката, за да изобразя това, което искам да попитам, или да им обясня какво е необходимо да направят, без да знам това ли е точният жест. Не ми се сърдеха, даже поощряваха опитите ми за общуване, показвайки ми общовалидни жестове. И се получаваше. Най-обогатяващото и полезно за мен време, в което по-важно бе това, че покрай жестовия език, който учехме заедно, бяхме в прекрасни и хармонични отношения, продължаващи и до днес, с хората без слух. 
	Целта на всяка комуникация е взаимното разбиране – на всички нива. Не само на езиково, но и на емоционално, всеобхватно. Когато е налице дефицит на повече от едно сетиво, всички останали сетива компенсират липсата с по-изразена активност. Това само по себе си дава огромно разширение на сензитивността в посока и навътре (към себе си), и навън (към света и другите хора). Отвъд думите, има толкова много начини да изобразиш всичко с движения и жестове, които са разбираеми и за тези, които нямат сензорни затруднения. Това бе и целта на пантомимата, с която Ани помоли всеки от участниците да „разкаже” как минава един негов ден. В рамките на 3 минути с жестове и емоционалност надникнахме в утрини и следобеди, смяхме се на колебателности за избор на дрехи, забравени предмети, общуване с деца, забавности с кучета. Любопитна подробност бе, че нито един от участниците не включи в пантомимата си моменти с подчертано личен или интимен характер, въпреки че именно те са от значение и по-трудни за интерпретация в ежедневието на хората без зрение и слух, особено ако са деца. 
	Как да обясниш на едно сляпо-глухо дете какво е време? Какво е минало и бъдеще, особено след като за него времето е винаги тук и сега. Всякога настояще. Когато се нуждае от по-малко сън, защото при него просто няма зрителна умора. Когато не познава предметите в ежедневието, но се налага да ги опознава, за да изгради самостоятелност, каквато му е жизнено необходима, особено по отношение на хигиената и интимността. В онези дейности, в които човек винаги е сам, дори от съвсем ранна възраст. Да повдигне завесата към този свят и да предложи възможни решения в такива ситуации, се ангажира Мария Попова, майката на Гошко. Смелото морско момче на 10, за което вече ви разказах още след първата си среща с него в Пловдив. Тя разказа за така наречената „календарна система”. Според Ян ван Дайк – създателят на системата, чрез нея се въвеждат идеите за поредност на дейности и време. Чрез предмети-символи, които са значими за детето, то започва да изгражда връзка между действията и асоциациите за тях. Винаги предметът трябва да бъде свързан с действието, за да има заучаване. С помощта на миниатюрни предмети Гошко се учи да ги свързва с реалните мащаби на същите предмети в ежедневието и свързаните с тях дейности. Важен момент е изборът на обекти, които биват съобразени не просто с намаления мащаб на дадени предмети, а с части, чрез които детето разпознава взаимодействието си с тях. Например: за предстоящо возене в превозно средство е необходимо да покажем закопчалката на предпазния колан, с който детето е закопчавано преди потегляне, а не умалена кола или автобус. Разбира се, не за всеки предмет или понятие това е възможно, но все пак е някаква основна база. В крайна сметка, допирът до всяко нещо винаги предизвиква неговата реакция. И някъде в това тактилно общуване е ключът към двупосочната връзка. 	
	Неделя, 13 май. Отново е слънце и преливащо зелено. Днес Гошко ще е с нас в залата и всички с умиление чакат появата му. Защото ще си говорим за хаптичната комуникация. Тя е Сензитивност в действие, двупосочен обмен, в който участват всички елементи за комуникация с хора без слух и зрение – асистиране, водене, интерпретация, превеждане. Участниците в семинара внимателно слушат Ани, която обяснява положенията на ръцете при оказване на водаческа помощ за незрящи, а след демонстрацията групата има за задача да се раздели по двойки и да влиза последователно в ролите на водач и воден.    
	Миг след това залата опустя. По алеите на морската градина водачи и водени предизвикваха вниманието и откровеното любопитство на хора от всички възрасти. „Играта” отстрани явно изглеждаше забавно, с оранжевите маски, с които водените „влязоха в обувките” на незрящите. Околния свят е опознаваем, когато се движиш сред него, а до теб е този, който с леки насочващи движения те ориентира за посоки, завои, завъртане, спиране, тръгване. За да се обрисува реалността наоколо, водачът приема следваща роля – тази на тълкувател и преводач. Изписва с пръст букви по дланта, изобразява по гърба разположението на предмети в затворена стая, или с помощта на жестовия език „рисува” околния свят – хората, тичащите кучета, велосипедите, децата, пясъка, морето...   
	А после, за финал, в ранния следобед в Зала 1 бе и демонстрацията по тактилен жестов език. Двойките се учеха да изписват по дланите и да разпознават буквите, показвайки ги с дактилната едноръчна азбука. Учеха се как се отвежда незрящ до друг комуникатор, как става запознанството, как се случва сензитивната магия и взаимно опознаване. Да споделят как са се почувствали, когато оранжевата маска скрие всичко от взора им. Да има думата Сензитивността. 
	Вярвам, че за тези, които бяха потопени в света на хората без слух и зрение през едноседмичното обучение, то е било наистина незабравимо пътешествие в целия космос от възприятия. И се надявам, че сега, след като началото е поставено, ще има още много пътувания, много открития и най-после, дългоочакваното чудо – обратната връзка, която да повдигне завесата към света на децата, които не осезават чрез зрението и слуха си. Да бъде! 
Христина Чопарова
“Ние ви чуваме”
 


Задна вътрешна корица:
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС:
	Васил Левски казва: „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“.
	Димитър Парапанов преобръщаше стереотипните нагласи на обществото и придаде идентичност на сляпо-глухотата в България. Преобръщаше изолираността, произтичаща от сляпо-глухотата, в стремеж към свобода на личността и изява, отвъд лимитите, с които биват етикетирани хората с увреждания. Преобръщаше безразличието в целеустременост.           
	Димитър Парапанов – автентичен, чужд на лицемерната дипломация, непреклонен, безапелационен и в същото време до болка грижовен.        
	Димитър Парапанов – темпераментно защитаващ позициите си, но способен да признава грешките си и по детски чисто да се извинява.
	Димитър Парапанов – председател, директор, учител, съветник, приятел.
	Благодарим за споделеното време, което никога не е достатъчно, но завинаги гравира в сърцата ни думите му „Приятели, борбата продължава!“.
	С чест и почитание: Екипът на НАСГБ


