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ТАЗИ 
БРОШУРА

Глухите хора могат всичко – 
освен да чуват. 



Младежите със слухови увреждания все още срещат множество препятствия по време на 

професионалното си обучение, както и когато навлязат на редовния пазар на труда. В настоящата 

брошура хора с увреден слух разказват за своята професия, работна сфера или работно място. По 

този начин те представят по автентичен начин ежедневието на хората със слухови увреждания 

на работното място. Портретите разкриват различни житейски истории и житейски пътища. Те са 

насочени към предприемачи и мениджъри „човешки ресурси“, за да им предоставят практически 

съвети, за това как да организират съвместната си дейност с хора със слухови увреждания. 

Целта на тези разкази също така е да послужат като мотивация за младежите с увреден слух 

да се ориентират и да получат информация от първа ръка. Също така са представени фирми и 

организации като примери за най-добри практики. Чрез техните истории са показани различни 

примери за това как работата с хора със слухови увреждания работи на практика. 



• Проектът е с продължителност от октомври 2015 до септември 2017 година. Основната цел 
на С4Х е да подобри шансовете на младежите със слухови увреждания на пазара на труда. 

• Целите на проекта са:
• да увеличи чувствителността към проблемите на хората със слухови увреждания на пазара 

на труда,
• да информира фирмите и да им предостави съвети относно наемането на младежи със 

слухови увреждания, 
• да насърчи възможностите за работа на младежите със слухови увреждания, 
• да демонстрира алтернативни форми на комуникация на работното място и
• да насърчи използването на езика на жестовете на работното място.



SIGNS
FOR

HANDSHAKES

Проектът S4H цели да подобри възможностите за 
глухите младежи на пазара на труда.
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Аптека

Аптека „Мариен”

Австрия, 
ВиенаКОНТАКТ:

www.marienapo.eu
silence@marienapo.at



Аптеката „Мариен” в 6-ти район на Виена 
е впечатляваща, цветна и уникална, като 
къщичка на чудесата, пълна с нови идеи 
и здравословни деликатеси. Най-важното 
е, че тази аптека, галено наричана 
„Мариехен” от нейните служители, е 
важно място за срещи на глухи хора. 
И с това най-много се гордее нейният 
собственик - магистър-фармацевт Карин 
Симонич. Глухотата не трябва да бъде 
недъг, особено що се отнася до здравния 
сектор. В аптеката „Мариен” има три глухи 
служители, единият, от които е първият 
глух аптекар в Европа - магистър-
фармацевт Срецо Доланц. 

Има и чуващи служители, които могат 
да жестуват и да разбират жестов език. 
Този опит доведе Аптеката „Мариен” 
до участие в много и най-различни 

проекти. Аптеката е в редовни контакти 
с организации на глухите в Австрия, 
от което всички имат полза. Аптеката 
„Мариен” създава различни материали 
в подкрепа на глухите хора, видео 
материали по различни здравни теми 
на жестов език, изпраща свободно 
достъпни бюлетини и организира вечери 
за глухи възрастни, за да им предоставя 
информация в различни подходящи 
области, от които се интересуват.Досега е 
постигнато много, но Аптеката „Мариен” 
ще направи още повече!

ЗА НАС
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Не искаме глухотата да 
бъде недъг, когато става 
въпрос за здравето. 

Магистър-фармацевт Карин 
Симонич управление

Използването на жестов 
език означава отваряне 
към хората. Това вече 
премахва бариерите.

Корнелия  Зацек
маркетинг
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фармацевт

Срецо Доланц

Австрия, 
ВиенаРаботно място:

Аптека „Мариен”
www.marienapo.eu



Магистър-фармацевт Срецо Доланц е 
роден и израснал в Любляна, столицата 
на Словения. Непосредствено след 
успешното завършване на обучението 
си по фармацевтични технологии, той 
записва Фармацевтика в Университета в 
Любляна. Точно преди да се дипломира, 
той научава за Аптека „Мариен” в 
интернет и кандидатства за работа.  
Научава немски, получава признаване 
на дипломата и квалификациите си от 
Австрийската камара на фармацевтите 
и започва работа в Аптека „Мариен” като 
първият и единствен глух фармацевт 
в Европа. Като ръководител на екипа 
в лабораторията, той не само смесва 
мехлеми и чайове, но и отговаря за 
разпределението на персонала. Заедно 
със своите чуващи колеги и преводач, 
който му помага два пъти седмично, 
той също така съветва клиентите на 
аптеката.  Насочването и предоставянето 
на информация на глухите клиенти на 
техния естествен език – жестовия – му 

е много присърце. За да достигне до 
колкото се може повече глухи хора, той 
вече е публикувал повече от 30 видео-
материали на жестов език на различни 
здравни теми. Например засилване 
на имунната система, предпазване 
от ухапвания  от кърлежи и алергии. 
Освен това редовно изнася лекции за 
възрастни глухи.

Срецо Доланц владее шест езика 
– словенски, немски, английски, 
Словенски жестов език, Австрийски 
жестов език и Международен жестов 
език (ISL). В свободното си време учи 
италиански и обича да разработва нови 
жестове за неговата професионална 
област.

ЗА СРЕЦО ДОЛАНЦ
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Ежедневната ми работа 
не е по-различна 
от тази на другите 
аптекари.

Ние сме успешна предприятие с глухи и слух персонал. 
Моята препоръка към други фирми: Опитайте го!
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Фармацевтичен търговски асистент

Толга Коркмаз

Австрия, 
ВиенаРаботно място:

Аптека „Мариен”
www.marienapo.eu



Толга Коркмаз е роден в Турция и 
израснала във Виена – неговият 
естествен език е Австрийски жестов,  
но владее и Международен жестов 
език  (ISL).  След като завършва 
училище той успешно преминава 
своето фармацевтично-търговско 
чиракуване в Аптека „Мариен” и 
оттогава работи по приемането на 
рецепти и в лабораторията. Освен 
това обича да е в пряк контакт с 
клиентите и иска да се насочи към 
това още повече в бъдеще.

Той е редовно пред камерата  за 
бюлетините и превежда здравни 
теми за глухи клиенти на Австрийски 
жестов език. Освен това осигурява 
подкрепа и насоки за младите глухи 
студенти по време на практическото 
им обучение в Аптека „Мариен”.Толга 
Коркмаз е баща на две деца – той и 
неговата глуха съпруга имат дъщеря 
и син.  И двете деца са чуващи и 

растат като билингви. В допълнение 
към семейния живот, той обича да 
играе футбол.

ЗА ТОЛГА КОРКМАЗ
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Фармацевтичен търговски асистент

Давид Иберер

Австрия, 
ВиенаРаботно място:

Аптека „Мариен”
www.marienapo.eu



През 2008 г. Давид Иберер стана 
първият чирак в Аптека „Мариен”. 
Той завърши своето чиракуване като 
Фармацевтичен търговски асистент 
с отличие, като един от най-добрите 
чираци във Виена. Оттогава Давид 
работи в областта на блистер-
опаковането в Аптека „Мариен”. Тук 
медикаментите за възрастните хора 
се разпределят в зависимост от деня 
и времето, и след това се опаковат от 
машина. Това е много отговорна работа, 
която изисква пълна концентрация и 
прецизна работа, за да се избегнат 
грешки. Точната работа за Давид. Той 
обича да се посвещава изцяло и да 
се концентрира върху работата си. В 
свободното си време той често може 

да бъде намерен на стадиона. Той е 
голям привърженик на ФК Аустрия 
Виена. Освен това е активен член на 
Спортната асоциация на глухите и част 
от Спортен клуб – Виена.Негова голяма 
страст е бягането на дълги разстояния 
– вече е участвал в няколко маратона 
в различни страни.

ЗА ДАВИД ИБЕРЕР
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Химик

Габер Рупник

Словения, 
ЛюблянаРаботно място:

Alterno AD d.o.o.



Габер Рупник е химик. Завършва 
известния Университет Gallaudet 
във Вашингтон (САЩ) – първият 
и единствен в света университет 
за глухи и слабочуващи, където 
всеки клас и семинар се провеждат 
билингвално (на Американски 
жестов език и писмен английски). 
Фондацията Ad-Futura в Словения 
прави възможно неговото обучение 
в резултат на отличните му оценки.

След своето завършване Габер 
Рупник се завръща в Словения 
и започва работа в областта на 
химическия и физическия анализ в 
ALTERNO AD в Любляна.

Комуникацията е от огромно 
значение в неговата работа, защото 
според Габер Рупник „Резултатите 
от даден анализ могат да се окажат 
погрешни ако няма безпроблемно 
общуване.”

Той използва имейли, пряка 
комуникация (говорене/отчитане) 
или писмени бележки на таблото за 
персонала, за да общува със своя 
шеф и колегите си.

ЗА ГАБЕР РУПНИК
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Моята работа изисква компютърни умения и познания по 
английски език. Трябва да си ориентиран към детайлите, 
да имаш добри аналитични и математически умения и да 
можеш да обмисляш нещата.

Аз се доказвам на 
компанията чрез моите 
знания и умения.
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Графичен дизайнер

Снежанка Асенова

България, 
София

Работно място:
CIC Company for int. Congresses
www.cic.bg



Снежанка Асенова работи като 
графичен дизайнер в CIC – Компания 
за международни конгреси ООД в 
гр. София повече от 3 години. CIC 
е една от най-големите фирми за 
организиране на събития в България. 
CIC организира прояви на компании, 
правителствени организации, 
медицински институции и други. 

Снежанка Асенова отговаря за 
графичната изработка на цялостната 
концепция на тези събития. От 
логото в началото - по целия път 
до дизайна на бележници или 
баджове.

В допълнение към своята работа тя 
учи графичен дизайн и актьорско 
майсторство в университет. Тя вкарва 
много творчество и експресивност 
в работата си, благодарение на 
повече от 10-годишния си опит 
като актриса. Освен това работи с 
глухи и слабочуващи в областта на 
синхронното пеене и танцуване.

ЗА СНЕЖАНКА АСЕНОВА
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Всичко в работата 
ми е много 
интересно. Много 
съм щастлива и 
много харесвам 
работата си. 
Комуникацията не 
е проблем.

Нашият офис управлява основните големи 
събития в България. Затова имаме 
нужда от различни специалисти, като 
например графични дизайнери. Тази 
длъжност е изключително отговорна, 
защото графичните дизайнери отговарят 
за визията и представянето на дадено 
събитие. Решихме да възложим тази 
длъжност на Снежанка. Тя е много 
креативна, много експедитивна и много 
бързо разбира какви са нуждите на 
събитието, за да успее да ги реализира.

Диди Зафирова, заместник-управител



07
AT



Доставчик на преводачески услуги

Sign Time GmbH

Австрия, 
Виена

КОНТАКТ:
www.signtime.eu
info@signtime.tv



SignTime е компания, която съчетава 
технологични иновации и достъпност: 
тук в SignTime превеждаме на 
Австрийски жестов език. Нашият 
екип се състои от три глухи и три 
чуващи колеги. Заедно превеждаме 
уеб-страници на държавни органи и 
различни компании на Австрийски 
жестов език. Освен това превеждаме 
туристически разходки за музеи, за 
да може глухите посетители да имат 
достъп чрез видео пътеводител. 
Съвместната работа на глухи и 
чуващи колеги е основно изискване 
за нас. Заедно формираме добре 
синхронизиран екип, в който всеки 
допринася със своя опит. Познаването 
на мултимедията и езиковата 
компетентност са еднакво важни за 
нашата работа. За нашия персонал 
беше съвсем естествено да учи жестов 
език. Освен това способността да се 
учим един от друг и взаимната обмяна 
на идеи обогатяват ежедневната ни 

работа и живот. Важна технологична 
иновация е нашият преводачески 
софтуеър „SiMax”. SiMax е инструмент, 
който използваме да превеждаме текст 
и словесно съдържание на жестов език, 
като използваме анимирани виртуални 
персонажи, наречени „Аватари”. 

Един чуващ и двама глухи служители 
анимират този Аватар, като „учат” 
персонажа как да се движи правилно, 
когато използва жестов език. 
Сътрудничеството между глухи и 
чуващи колеги не е единствената ни 
отличителна черта. Редовно събираме 
обратна информация и опит от нашите 
глухи потребители, за да подобряваме 
качеството на SiMax.

ЗА НАС
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Интеграцията и включването се 
получават, когато се предприемат 
действия.

Д-р Георг Чаре, Управител

Нашата компания е отличен пример за 
съвместна работа на глухи и чуващи 
служители.  С такава структура  ние 
можем да оптимизираме дейността си и 
качеството на нашите услуги. Това не би 
било възможно при друга конфигурация.

Д-р Георг Чаре, Управител

Нашата препоръка 
към младите хора е: 

преследвайте мечтаната 
от вас работа, бъдете 
смели и уверени в себе 
си.

Екипът на SignTime
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Майстор-фризьор

ВИН НГУЕН

Австрия, 
ВиенаКОНТАКТ:

facebook.com/vinschiii



Успях да осъществя моята мечта 
– станах  майстор-фризьор през 
септември 2016, след като успешно 
взех финалния изпит като чирак по 
фризьорство и перукерство (стилист) 
през 2013. На теоретичната част ми 
помагаше преводач. Това не беше 
необходимо при практическата част на 
моето чиракуване. Нито моите чуващи 
колеги, нито аз, имахме някакви 
проблеми на работното място. Аз съм 
слабочуващ в най-голяма степен; и като 
такъв трябва да разчитам на четене 
по устните, когато другите говорят. 
Разбира се, владея перфектно жестовия 
език, но говорех с моите чуващи колеги. 
Работих във фризьорски салон една 
година след края на чиракуването ми. 

Случи се същото – нямах проблеми 
в общуването с чуващите клиенти. 
Разбира се, клиентелата нарастна 
много, откакто аз бях там. Няколко глухи 
и слабочуващи клиенти започнаха да 
посещават салона по-често, защото аз 
работех там. 

Взех изпита си за майстор, защото 
отварянето на собствен фризьорски 
салон винаги е било моята най-голяма 
мечта. Продължавам да се стремя към 
нея и се надявам да я постигна скоро. 
В моя салон всички са добре дошли – и 
глухи и чуващи.

ЗА МЕН
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Моята препоръка към глухите младежи е: 

ако знаете какво искате да правите, тръгнете направо към него. Аз започнах 
да се образовам в различни области, които наистина не бяха подходящи за 
мен.

Моята препоръка към фирмите е: 

не отхвърляйте глухите хора, защото мислите, че общуването с нас е 
твърде трудно. Има най-различни форми на комуникация – всичко е много 
индивидуално. Практическият опит ще покаже какво работи най-добре в 
дадена ситуация.
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Клиника за глухи

болница

Австрия, 
ВиенаКОНТАКТ:

www.bbwien.at



Болницата Wiener Brüder, основана 
през 1614 г., е най-голямата и най-
старата болница във Виена. Тя 
е оборудвана с 400 легла, има 9 
отделения и клиники. Разполага с 
клиника за глухи и друга – за хора с 
множествени или силни увреждания. 
Клиниката за глухи отваря през 
1999 г. и е единствената институция 
от този вид в източна Австрия. 10 
члена на екипа, от които 3-ма глухи, 
съставляват интердисциплинарния 
екип. Тези глухи членове на персонала 
работят в областите на медицинската 
помощ, социалните дейности и 
психологическите консултации и 
грижи.

Няма проблеми в колективната работа, 
защото всички членове на екипа, 
включително чуващите, свободно 
ползват жестов език. От огромно 
значение е фактът, че това прави 
комуникацията между пациентите, 

лекарите и глухите членове на 
персонала, работещи в областите на 
медицинската помощ, социалните 
дейности и психологическите 
консултации, възможна по един 
дискретен и непосредствен начин. 
Няма нужда от преводачи. Членовете 
на екипа придружават пациентите до 
други клиники или по време на престоя 
им тук. Затова пациентите могат да су 
чевстват сигурни, че доверено лице, 
което разбира техните език и култура, 
е винаги близо до тях.

ЗА НАС
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Моето мото е:
Направете 
невъзможното 
възможно. Искам 
глухите хора да са 
по уверени в себе си, 
защото ние можем за 
постигнем всчко, ако 
просто вярваме в себе 
си.

Ромео Зайферт
квалифициран 
социален работник

В областта на 
психологичните грижи 
за глухите има още 
много да се наваксва. 
Аз съм способна 
да комбинирам и 
използвам моето 
образование и 
моя първи език 
(Австрийски жестов 
език), за да помогна 
в преодоляването на 
тези несъответствия

МАГИСТЪР БАРБАРА 
ХАГЕР
Клиничен психолог

Надявам се, че 
повече глухи хора ще 
започнат да работят 
като квалифициран 
медицински персонал 
в бъдеще. Като 
например лабораторни 
асистенти, диетолози, 
физиотерапевти и 
много други професии.

ПАТРИК МАРТИНЕЦ
Дипломиран и 
лицензиран мъж-
медицинска сестра



Даден колектив работи 
най-добре заедно, когато 
всеки знае нуждите и 
желанията на другите. 
По този начин членовете 
на екипа могат да са 
отзивчиви един към друг, 
да действат внимателно и 
всеки може да допринася 
максимално

Нашата препоръка за добра 
работа в екип

да спрем да се 
занимаваме с възможните 
различия и вместо 
това да използваме 
различията в езика 
или културата в полза 
на нашите пациенти и 
болницата.

За нас успешното включване 
означава...
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Членовете на колектива на 
нашата клиника за глухи 
общуват помежду си като 
използват жестов език, 
премахвайки всякакви 
езикови бариери. Други от 
персонала на болницата, 
проявяващи интерес, също 
имат възможност да участват 
в курсове по жестов език, 
които наша нашата болница 
организира.

Нашата препоръка за добра екипна 
работаkomunikacijo...

Не позволявайте на 
нищо да развявам 
от собствения си 
път и борбата за 
вашите мечти и 
реализирането им.

Нашата препоръка за глухи 
младежи...
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Часовникар (майсторска степен)

Волфганг Грубер

Австрия, 
ВиенаРаботно място:

Firma Hans Mikl
www.uhren-mikl.com



След техническото училище завърших 
технически колеж за прецизни и 
часовникови технологии. Аз съм 
майстор-часовникар от 2014 г. В 
допълнение към изпита си за майстор-
занаятчия успешно завърших и Omega 
сертифициране (Оценка на Omega 
часовници).

Кандидатствах в различни компании 
като изпращах имейли. Бизнесменът 
и майстор-часовникар Ханс Микл ме 
покани на свой уъркшоп и ми предложи 
две седмици работа с изпитателен 
срок. След като успешно преминах 
изпитателния срок бях нает и работя 
тук като майстор-часовникар през 
последните 2 години.

Професията на часовникаря изисква не 
само технологично ноу-хау и стабилна 
ръка, но и способност за много прецизна 
работа. Механичните часовници трябва 
да се поддържат, подобно на колите. В 

моята позиция на майстор-часовникар 
аз отговарям за поправката и сервизното 
обслужване на часовниците, както и за 
реставрирането на стари часовници.

ЗА МЕН
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Моята препоръка към младите 
глухи: 

Следвайте пътя си и вярвайте в себе 
си. Използвайте силните си страни и 
не се плашете от сегашната ситуация 
на пазара на труда. За вас е важно да 
знаете какво искате да правите и към 
какво имате интерес.

Определям успешното 
включване на работното място 
като:

достъпна, безпрепятствена 
комуникация, уважение и 
подкрепа от колегите.

Моята препоръка за добра екипна 
работа между глухи и чуващи 
колеги: 

Предварителната информация е 
важна. Например, какви алтернативни 
форми на комуникация съществуват. И 
разбира се – важно е да има взаимно 
търпение  и разбиране.

Искам глухите и 
слабочуващите хора да 
приемат и използват 
новите предизвикателства.



МОЕТО РАБОТНО МЯСТО
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Моята препоръка за 
общуването на работното 
място: 

Говорете ми ясно, отчетливо 
и малко по-бавно, за да мога 
да чета по устните по-лесно. 
Разбира се, аз използвам 
жестов език понякога. Нашата 
компания има много модерна 
работилница. Така всеки от 
нас има компютър и може да 
общува с имейл без никакъв 
проблем.



11
DE



Организатор на събития на

Марко Залуцки
ГЕРМАНИЯ, 
БЕРЛИН

КОНТАКТ:
www.events-for-all-de
www.ulkie.jimdo.com



Имам две работи. От 1996 г. работя 
в Репротехник - това е основната ми 
работа.  Занимавам се с поръчките и се 
грижа за събирането им и подготовката 
им за печат. Аз съм единствения глух 
служител в компанията. Понякога 
общуваме чрез писане, но при 
събиранията на екипа имаме преводач. 
Освен това организирам партита за 
асоциации и частни лица. 

Исках да повиша познанията си в тази 
област, затова учих „Маркетинг на 
събития” в кореспондентски курс, който 
завърших успешно през 2011 г. Сега съм 
Организатор на събития на свободна 
практика на сватби и различни видове 
тържества като срещи на випуски или 
планирани фирмени прояви. През по-
голямата част от времето организирам 
срещи на випуски. Не правя тези срещи 
като вечерни, а повече като пътувания 
през уикендите с разнообразни и 
интересни дейности. Моята най-голяма 

работа досега е воденето на проекта 
Фестивал на комедията Улки.  Това 
беше първият фестивал на комедията 
на немски жестов език. Проведе се през 
2014 г. в Берлин. 

Идеята беше моя, аз създадох 
концепцията и изчислих разходите. 
Освен това организирах фестивала 
с моя екип. Фестивалът беше голям 
успех.В бъдеше наистина бих искал 
да участвам в курс по организиране 
на сватби. За съжаление няма такива 
кореспондентски курсове, а аз не мога 
да си позволя присъствено обучение 
заради работата си. Ако имаше такъв 
курс, вече щях да съм го завършил.

ЗА МЕН
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Моята препоръка към 
работодателите: 

Моля ви, не стереотипизирайте 

глухите хора като мен! Това 

е абсолютно същото като при 

чуващите хора – всички ние сме 

индивидуалности. Просто ни дайте 

шанс.

Моята препоръка към младите хора: 

Ако искате да сбъднете мечтите си, просто 

направете първата крачка. Днес много неща са 

вече възможни. Направете пълно проучване от 

А до Я какво ще ви е необходимо за желаната 

кариера. Изберете кариера с възможности за 

бъдещето. Ще видите – след първата стъпка 

идва втората. Не се отчайвайте ако нещо не се 

получава в началото. Пътят напред невинаги е 

лесен.
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глух блогър

Ели Парфит

ВеликобританияКОНТАКТ:
Facebook/@deafieblogger



Миналото лято завърших 
общообразователно училище. Изучавах 
немски език, текстил и медии. В момента 
съм чирак по бизнес и маркетинг в 
моята работа като Стажант по маркетинг 
в местна благотворителна организация 
за малтретирани. В тази работа най-
често популяризирам благотворителната 
организация чрез социалните медии, 
помагам в различни задачи като дизайн 
на плакати, поръчване на рекламни 
материали, набиране на средства и 
управление на даренията. Не мога 
да ползвам телефона, но вместо това 
използвам услугата за писане на 
съобщения NGT (Next Generation Text 
Relay Service).Задачите ми като чирак се 
задават онлайн и когато има уебинар, 
аз получавам писмени преписи, за да 
мога да ги следя. Моята втора работа в 
момента е като квалифициран спасител. 
Охранявам три различни плувни басейни 
три пъти седмично. Освен това съм и 
ръководител на обучения за момичета 

в местната група. Другата ми работа на 
непълен работен ден е като член на екипа 
за събития и промоции във вестникарска 
компания. Но работата, която харесвам 
най-много е да съм блогър, позната 
като Deafie Blogger и пишеща на 
свободна практика за Phonak. Писането 
на блогове ми даде някои невероятни 
възможности досега, като посещението 
в Парламента на Обединеното кралство 
по повод на стартирането на кампания 
за глухите хора и бях щастлива да 
получа специална похвална награда на 
престижна национална церемония за 
отличия за глухи. Моята цел в кариерата 
е да стана посланик на глухите хора. 
Искам да работя с компания за глухи 
или благотворителна организация в 
маркетинговия отдел или в отдела за 
организиране на кампании. Ще бъда 
щастлива да имам работа, чрез която да 
влияя положително на живота на глухите 
и слабочуващите.

ЗА МЕН
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Успешното включване на работното място личи, когато 
хората полагат усилия да общуват с мен, като ме включват 
в разговорите си. Това най-вече се вижда, когато те полагат 
съзнателни усилия да ми помагат. Като например да се уверят, 
че се намирам на правилното място по време на групов 
разговор, за да мога да чета по устните на всеки.

Глухите хора могат 
да постигнат 
всичко, за 
което мечтаят, 
ако получават 
правилната 
подкрепа – затова 
никога не се 
отказвайте!
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Бивш мениджър по контактите и 
финансов съветник

Роб Дейвис
Германия, 
Дюселдорф

КОНТАКТ:
www.rob-davis.de



Аз съм на 57 г. и съм глух от 40-
тия си рожден ден в резултат на 
инфекция. В началото ми беше много, 
много трудно. Роден съм в Косфорд, 
Англия. Баща ми беше военен и когато 
бях на 13, моите родители решиха, 
че аз трябва да постъпя във военно 
училище в Уелс. Когато станах на 15, 
започнах обучението си в Кралските 
военноморски сили. За палаво момче 
като мен това беше трудно и нямаше 
нищо общо с моите собствени планове 
тогава – аз исках само да работя с 
животни.

Обучаваха ме за радиооператор. Някой, 
който трябва да чува перфектно и да 
предава съобщенията на правилния 
отдел. Това беше ежедневната ми 
работа. След като напуснах флота бях 
нает на работа от голяма брокерска 
фирма, преминах обучение и по-
нататъшно образование, и работих 
на различни фондови пазари. Моята 
професия изискваше перфектен 

слух. Това е иронията, че днес не 
мога да чувам изобщо. След като 
оглушах направих предложение на 
тогавашния си шеф в банката. Да се 
създаде информационен център за 
хора, които са глухи и слабочуващи. 
Предложението ми беше прието и 
изведнъж се изправих пред нови 
предизвикателства. От една страна 
трябваше да науча много за културата 
на глухите, което беше напълно ново 
за мен. Много добри приятели, които са 
глухи или слабочуващи, ми помагаха 
тогава и съм много благодарен за 
това. Не мисля, че бих се справил сам. 
Работих много години като консултант.

Какво правя днес ли? Заедно с 
моето куче Бейли посещавам глухи 
и слабочуващи хора, страдащи от 
болестта на Алцхаймер или деменция. 
Сега ни учат да работим заедно като 
екип. Това е специална обучителна 
програма за кучета-помагачи. Разбира 
се – на жестов език.

ЗА МЕН
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Успешното 
включване на 
работното място:

Най-важното 
нещо е взаимното 
уважение.

Не се страхувайте от 
комуникацията – тя 
е ключът към вашата 
бъдеща кариера. Без 
значение дали на 
говоримия език, на 
жестов език, чрез писане 
или с преводач. Гордейте 
се със своя език и 
култура. Бъдете честни 
със себе си. Бъдете 
откровени с работещите 
и в сътрудничеството си с 
чуващите колеги.



 © Nicolas Priso 
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Танцьорка – Треньор - Актриса

Касандра Ведел
Германия

 © Sabine Höroldt 

КОНТАКТ:
www.vimeo.com/kasscalldance
kasscalldance@gmail.com



Винаги съм танцувала, играла и 
рисувала. Когато бях на 3 години, 
започнах да танцувам и бързо осъзнах 
– не мога да спра! Когато станах почти 
на четири години стана катастрофа и от 
този инцидент съм глуха. Дори и след 
катастрофата, танцуването си остана 
моята страст. На 19 г. вече имах свои 
собствени класове по танци. Освен това 
играя още от първи клас. 
В продължение на 4 години изучавах 
театрознание и изкуство в Мюнхен. 
Днес съм артист на свободна практика, 

танцьорка, актриса и треньор. Обучавам 
глухи, слабочуващи и чуващи да играят 
хип-хоп в танцова школа в Мюнхен. Била 
съм европейски шампион няколко пъти 
като представител на Германия, както с 
моята хип-хоп група, така и като соло 
танцьор.

ЗА МЕН

14
DE

 © Mathias Leidgschwendner 



Мисля, че е прекрасно да владееш много езици. Имам същото 
чувство и за различните форми на комуникация. Аз използвам 
жестове, чета по устните, говоря и пиша. Важно е да обичаш да 
общуваш и комуникацията да е ефективна.

За мен успешното 
включване означава да 
участваш и да можеш 
да работиш същите 
професии като чуващите 
хора.

 © Sabine Höroldt 

 © Sabine Höroldt 
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Блогър, продавачка в магазин

Луиз Голдсмит

ВеликобританияКОНТАКТ:
deafnessfrommyeyes.blogspot.co.at



Никой не знае дали съм се родила глуха. 
Диагностицираха ме, когато бях на 7. 
Спомням си, че това беше моят учител 
във втори клас на началното училище, 
който забеляза, че често питам отново 
за инструкциите, след като току-що 
са ни ги дали. Винаги съм ходила в 
общообразователни училища, справяла 
съм се с трудностите, въпреки липсата 
на помощ, и завърших средното си 
образование с отлични оценки.

Следващата ми стъпка беше 
университета. Там, най-после, получих 
помощ: помощ за водене на записки, 
помощ извън занятията (преглеждане 
на записките) и текстовете на видео 
материалите.  Учих „Деца и детство” 
и се дипломирах с добри оценки. 
Сега работя в магазин за дрехи. 
Обслужването на чуващи клиенти може 
да бъде трудно понякога. Има хубави и 
лоши дни. Основно общувам като чета 
по устните и с вербална комуникация, 

но изучавам и Британски жестов език. С 
използването на жестов език  искам да 
реализирам мечтаната от мен професия 
– да работя с глухи деца. Темата за 
„включването” е много важна за мен 
и аз пиша за това в моя блог „Блогът 
на глухото момиче Голди”. Бих искала 
създавам и засилвам осъзнаването 
на глухотата. През 2015 г. получих 
награда за регионален доброволец за 
моята доброволческа работа с една 
благотворителна организация.

ЗА МЕН
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Желанието за повишаване на 
чувствителността към глухотата и загубата 
на слуха е винаги на преден план в моята 
работа.



16
AT



Аудиолог слухови апарати (чиракуване)

Аня Бургхардт

Линц,
АвстрияРаботно място:

Firma Bagus
www.bagus.at



Родена съм слабочуваща със силно 
увреден слух. Всички в моето семейство 
са чуващи и първият им език е немски. 
Моят първи език е австрийски жестов. 
Език, който усвоих много добре на 
18-годишна възраст.

Завърших HLMW (професионален колеж 
за мода и икономика), където получих 
дипломата си за средно образование.  
Слез завършването си продължих 
да уча в университет, но много скоро 
осъзнах, че това не е подходящо за 
мен. Трябваше да намеря нова посока 
и да помисля какво искам да постигна. 
Реших да правя кариера като  аудиолог 
слухови апарати.Най-често работя 
пряко с нашите клиенти. Почистването 
на слуховите апарати, подмяната на 
дефектните компоненти като например 
микрофона или опаковката, както и 
подмяната на тръбата - всичко това е 
част от моята работа като чирак.

Освен това се занимавам с продажби и 
провеждам телефонни разговори. Много 
от нашите клиенти използват жестов 
език. Да им създавам положителна 
атмосфера е една от специфичните ми 
задачи, защото жестовият е моят първи 
език. Мога да разговарям с клиентите 
на австрийски жестов език и да се 
грижа по-добре за техните нужди от 
слухови апарати. Казвам на колегите 
си какви са техните нужди, защото 
те също трябва знаят. Това повишава 
качеството на нашите услуги.

Моята цел е да създавам достъпност. 
Аз самата съм със силно увреден слух 
и искам да покажа на другите, че съм 
способна да упражнявам тази професия 
и всички възможни ползи за клиентите 
и за моите колеги.

ЗА МЕН
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Моята препоръка за успешна 
работа в екип: 

За моите чуващи колеги е важно да 
разбират кои са най-добрите начини 
да общуват с глухите си колеги, за да 
се избегнат проблемите.

Нашата комуникация: 

Голямото предимство на 
моята фирма е, че всичките 
ми колеги знаят жестов език 
в някаква степен. Разбира се,  
ние обикновено разговаряме, 
но те знаят кое е важно, когато 
общуват с глух човек. Например, 
визуалният контакт е необходим, 
когато общувате пряко. Колегите 
ми добре го разбират и аз мисля, 
че това е чудесно.

Моята препоръка към фирмите: 

Не се страхувайте да наемете някой 
със специални потребности, дори да 
сте имали лош опит в миналото – 
хората не са едни и същи. Освободете 
се от предразсъдъците и бъдете 
готови да опитате отново – и вие и те 
ще имате полза от това.



МОЕТО РАБОТНО МЯСТО
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Златар,  майстор на сребърни 
изделия и  бижутер

Андреас Хофко

ВЕЛС,
АвстрияРаботно място:

Firma Eder GmbH
www.gerryeder.at



Аз съм на 43 години и съм роден 
глух. През 1994 г. успешно завърших 
образованието си в  Drobny – компания 
в Линц (Горна Австрия) за да стана  
златар,  майстор на сребърни изделия 
и  бижутер.По време на чиракуването 
си си имах жестомимични преводачи и 
моето семейство също ме подкрепяше.
Работя в Eder – компания във Велс, повече 
от 20 години. В работата си поправям 
бижута, почиствам и  рафинирам 
златна и сребърна бижутерия, поставям 

камъни и изпълнявам различни други 
задачи.

Как общувам с колегите си? Разговаряме 
или те ми пишат бележки. Както казах, 
аз съм в тази компания вече 20 години. 
Страхотен екип сме.

ЗА МЕН
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МОЕТО РАБОТНО МЯСТО
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Обучаващ се помощник-педагог

Кристиан Фишер

Австрия, 
Виена



През септември 2016, Кристиан Фишер 
и 4 други глухи колеги започват 
своето обучение като помощник-
педагози в училището за подпомагано 
образование при BAFEP (институт 
за ранно детско образование) във 
Виена. Така, той поставя основите на 
мечтаната от него работа – да работи с 
деца. Кристиан Фишер мисли, че може 
да се направи още много, особено в 
областта на подкрепата в ранното 

детство на глухите деца. Желанието му 
е глухите и чуващите деца да могат да 
растат заедно и да обогатяват живота 
си взаимно, в езиков обмен (между 
жестов и говорим език), както и чрез 
културно и социално съжителство. 
Според Кристиан Фишер включването 
от ранна възраст се превръща в 
ежедневна норма.

ЗА КРИСТИАН ФИШЕР
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Моето желание за 
бъдещето е глухите 
и чуващите хора 
да имат еднакви 
възможности за 
кариера в тяхното 
бъдеще.

Когато чуващите и глухите 
се срещат на едно и също 
ниво, тогава няма проблеми с 
комуникацията.

Моята препоръка 
към фирмите:

Ако глух човек 
кандидатства за 
работа, не отхвърляйте 
кандидатурата му 
веднага. Бъдете 
непредубедени, дайте 
му възможност за 
интервю и го опознайте. 
Така нещата ще бъдат 
много по-ясни!
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Юрист, професионален помощник

Юлия Хартман 
Германия, 
Хамбург

КОНТАКТ:
www.judithhartmann.de
kanzlei@judithhartmann.de



Завърших юридическото си образование, 
включително степента по право и стажа, 
когато взех втория си държавен изпит 
през 2006 г., и съм лицензиран адвокат 
от 2008 г. През 2012 г. най-после 
започнах да работя самостоятелно. 

Основната ми насока е социалното право 
и закона за социалното осигуряване, но 
работя и в областите на трудовото и 
социалното законодателство. Придобих 
допълнителни квалификации за 
адвокат, специализиран в социалното 
законодателство през 2011 г. Работя 
главно като представител на клиенти 
с увреден слух, но представлявам и 
чуващи клиенти. Допълнително работя 
като професионален помощник на глухи 
хора. Тази дейност не е чисто правна. 

Тя включва много административна 
работа, изясняване на бюрократични 
въпроси и финансите на клиентите, 
наред с другите неща. Работя като 

адвокат самостоятелно в кантора, заедно 
с още трима чуващи колеги. Например, 
в разговори с двама или повече човека, 
които познавам, чета по устните или 
общуваме с бележки, а в други ситуации 
има жестомимични преводачи.

ЗА МЕН
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За мен успешното 
включване означава 
приемането на 
основата на 
равнопоставеност.

Добрата работа в екип се състои във 
взаимното разбирателство между колеги с 
различни способности. Те могат да бъдат 
най-различни. 

Много повече неща са възможни за глухите 
хора от това, което често се приема. Трябва 
да се оглеждаш за други възможности и да 
си гъвкав.  Късметът също има значение 
все пак!
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техник местопрестъпление

Магдалена Томчик

Австрия, 
Виена

Работно място:
техник 
местопрестъпление



Отраснахв Полша и ходих на училище 
заедно с чуващи ученици. Хората 
там почти не обръщаха внимание на 
глухотата ми. Занятията се провеждаха 
само в устна форма, така че учителите 
само говореха с учениците. Очевидно 
не разбирах повечето от това, което 
се говореше, и трябваше да уча сама. 
Да чета и повтарям в къщи постоянно, 
отново и отново. Престоят ми в училище 
със сигурност не беше лесен. Прекарвах 
повечето от свободното си време в 
учене.

Преместих се в Австрия след като 
завърших и започнах да уча биология 
във Виенския университет. Тогава съща 
започнах да използвам жестове и да 
уча Австрийски жестов език заедно 
с немски. И така сега владея писмен 
полски,  Австрийски жестов език и 
писмен немски. Езиците отварят света 
във всяка професия.

Започнах работа във Федералната 
криминална полиция преди една 
година. Работя в отдел „Биология и 
микроскопия”. Дейността на отдела 
включва биологични и микроскопични 
процедури, като изследване на влакна 
и тъкани, изследване на биологични 
и геологични следи, проучване 
на доказателствен материал от 
местопрестъплението чрез специални 
биологични методи.

ЗА МЕН
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Поради вродената си глухота аз комуникирам като използвам Австрийски жестов 
език ÖGS. Освен това мога да общувам и на писмен немски език. Колегите 
полагат усилия да комуникират с мен. Те внимават да говорят бавно и ясно, да 
пишат бележки или имейли, да привличат визуално внимание като ръкомахат 
например. Много съм щастлива и от това, че моите колеги също така имат 
интерес да учат жестов език, за да могат да общуват по-добре с мен. За по 
важни неща като срещи, събития и др., разполагаме с  жестомимични преводачи.



МОЕТО РАБОТНО МЯСТО

Криминалистиката много ме привлича, 
защото вече бях открила интереса 
си към тази дисциплина по време 
на едногодишното си обучение по 
Програма „Еразъм” в Швейцария и 
вече се бях запознала с основите на 
този предмет. Моето ново работно 
място ме мотивира много и моята 
работа е интересна и предизвикателна. 
Много съм щастлива да работя тук във  
Федералната криминална полиция и 

да мога да задълбочавам знанията 
си в областта на  криминалистиката.
Намерих своето предизвикателство 
в криминалистиката и затова искам 
да развивам професионалното си 
бъдеще в тази област и да работя по-
задълбочено с колегите си. Моята цел 
за бъдещето е да постигна нещо за 
глухите и да разкрия нови перспективи 
за сътрудничество със света на 
чуващите.

Моята препоръка към младежите

Глухите хора могат да правят всичко, а каквото не могат да правят – могат 
да го научат. Животът е едно пътуване. И всеки може да реши за себе си 
дали иска да пътува или не. Намерете си цел!

Моята препоръка към работодателите

Социалната ангажираност и откритостта са съществени предпоставки за 
успешно сътрудничество между чуващи и глухи колеги. Глухите хора могат 
всичко - освен да чуват.
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Моята препоръка за успешна 
„работа в екип”

Съществуват много възможности за 
добра екипна работа, като особено 
важни за екип от чуващи и глухи колеги 
са:
• социална ангажираност
• личната, писмена комуникация 

(като бележки, имейл) и визуалната 
комуникация (пр. снимки, видео, 
изражения на лицето, ръкомахане и 
др.)

• готовност и смелост
• търпение
• конструктивна обратна връзка за по-

нататъшно развитие
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Педагогически съветник 

Артту Ликамаа 

ФинландияРаботно място:
Финландски изслушване глухи 
федерален



Аз работя на непълен работен ден за 
Финландската асоциация на глухите 
(ФАГ) в отдел „Проекти за развитие 
на сътрудничеството“ от 2009 г. ФАГ 
има няколко проекта за развитие 
на сътрудничеството по света. Аз 
отговарям за работата в две страни – 
Албания и Косово. Моята длъжност е 
„съветник“. Съветникът може да има 
различни длъжностни характеристики, 
но накратко аз съм педагогически и 
езиков съветник.

Работните ми дни протичат разбично, 
но накратко, обучавам в нови умения 
местните партньори по различни 
въпроси. Например, изследване на 
жестовия език, организационна работа 
и лобиране.

Попаднах на тази работа донякъде 
случайно. Карах стаж в отдела за 
жестови езици на ФАГ, докато учех в 
университета в Яваскюла. По време на 

стажа се запознах с хора от отдел „Проекти 
за развитие на сътрудничеството“ и 
получих възможност да работя като 
доброволец в Албания и Косово за 3 
месеца. Малко след това, след като 
завърших бакалавърската си степен, 
ФАГ ме нае за проектите за развитие на 
сътрудничеството в Албания и Косово.

Основно на жестов език и ако има 
нужда ще използвам жестомимичен 
преводач. Иначе жестовете, хартията и 
химикалката, са също добри средства.

ЗА МЕН
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Съвет към “Младежите”:

Учете, участвайте в мрежи и вижте света – 
натрупвайте опит. Изживейте мечтите си – вожете 
да го направите!

Работа в екип:

Заедно ние 
можем. 

Успешно 
включване: 

Равенство и 
достъпност. 
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Креативен специалист 

Александър Иванов

Работно място:
Фондация „Заслушай 
се”www.zaslushaise.bg

София,
България



Александър Иванов работи като 
креативен специалист, графичен 
дизайнер и разработва различни 
материали и филми за популяризиране 
на идеята за равни права и равен достъп 
до информация на хората с увреден 
слух в България. Някои от филмите са 
на жестов език и субтитрирани, за да се 
разбират и от чуващи хора.  Той обикаля 
из страната, прави презентации за 
платформата за видео жестови услуги в 
полза на глухите хора, събира обратна 
информация от чуващи потребители с 
цел подобряване качеството на услугата. 
„ Аз работя като мост между чуващите 

и глухи клиенти на платформата.  Ако 
глух човек има проблем с нашите услуги, 
аз анализирам ситуацията и предавам 
информацията на чуващата страна.”

Александър използва български 
жестов език в общуването си с глухи и 
слабочуващи колеги и словесен език за 
комуникация с чуващите.

ЗА МЕН
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Аз работя като мост между 
чуващите и глухи клиенти на 
платформата.  Ако глух човек 
има проблем с нашите услуги, аз 
анализирам ситуацията и предавам 
информацията на чуващата страна.

Александър Иванов

В началото на мен ми беше много трудно. Наистина изобщо не се разбирахме, тъй като 
на Алекс артикулацията е по-затруднена и не се чува глас, аз наистина много трудно го 
разбирах, но постепенно, с повече упражнения започнах да се справям, записах и курс по 
жестов език. Видях, че това е супер интересен език и начин на комуникация и започнах да го 
разбирам и да комуникирам по-лесно с него, което всъщност наистина много помага.

Ива, чуваща колега
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Барман

Кирил Савов

Работно място:
D.I.T. Evrika Hotel, 
Sunny Beach, Bulgarien

София,
България



Кирил Савов работи като барман 
в един от 5-те барове на в хотел 
„Еврика” на българското Черноморие. 
В неговото семейство всички са глухи 
и той е трето поколение глух. Кирил 
е завършил специалното училище за 

деца с увреден слух в София, а след 
това продължава образованието си 
в университет интегрирано с чуващи 
студенти. 

ЗА МЕН
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Когато общувам с чуващи хора, 
използвам менюто, което подавам 
на клиентите, за да направят избора 
си с посочване. Ако ни е трудно 
да се разберем, моите колеги ми 
помагат с превод, а след това аз 
приготвям коктейлите без проблем. 
Работата тук е отлична. 

Доволен съм от работата тук. 
Убедих се, че глухите хора можем 
да работим всичко, дори и като 
бармани. Ние не чуваме, но можем 
да работим всичко.

Бях малко притеснен как ще 
работим заедно и как ще 
комуникираме, но още с идването 
си, той дойде при мен с менюто 
и ми показа абсолютно всяко 
питие как да му го показвам, 
което ми отне около два дена, 
за да ги запомня всичките. Така 
лека-полека започна да ми 
обясняваа и останалите жестове, 
с които можем да разговаряме 
извън работата. 

Колега на Кирил 
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предприемач

Диян Демиров

Работно място:
Сладкарница „Маргаритa“

Варна,
България



Диян Демиров е завършил 
професионално училище със 
засилено изучаване на изкуства, по-
късно учи и завършва зъботехника, 
но не работи по специалностите си. 
Той признава, че образованието му 
е помогнало в живота да се разбира 
с хората и му е дало увереност да 
общува свободно, въпреки глухотата. 
Преди повече от 23 години основава 
сладкарска фирма заедно със 
семейството си, а сега е управител 
на 11 чуващи работници.  Бизнесът 
е основан в помещение от 23 кв. 
метра и се разраства до 150 кв. 
метра, включително търговска зала 
и сладкарски цех. 

Диян никога не е имал проблем в 
комуникацията с чуващите си колеги. 
Според него глухотата не може да 
бъде пречка в общуването, по-скоро 
оправдание, когато няма желание за 
комуникация. 

ЗА ДИЯН ДЕМИРОВ
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Бъдете малко толерантни към хората, които не чуват. Хората 
които не чуват, не са по-различни от вас. Когато искаме можем 
да работим, когато не искаме не работим, но това се отнася не 
само за нас, това се отнася и за вас. Искам да разберете едно 
нещо. Глухотата не е заразна. Глухотата - това е едно състояние. 
Просто е - не можем да чуваме какво говорите, но при малко 
тренировка, при малки опити, при малко желание, контактът е 
лесен.
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Университет

Университет Честър

КОНТАКТ:
www.chester.ac.uk
equality@chester.ac.uk

Великобритания



В университета имаме малък брой 
служители със слухови увреждания. 
За поддържането на персонала имаме 
слухови вериги (както фиксирани, 
така и преносими - и сме осигурили 
специализирано обучение на персонала 
за тяхното използване) и предлагаме 
необходимите корекции и оборудване, 
като записващи устройства за 
протоколиране на срещи и усилватели 
за телефони. Университетът има група 
за активни лица с увреждания и всеки 
член на групата е разработил листовка 
с насоки за служители и мениджъри за 
всяко увреждане, което е представено 
в групата. Ние се присъединихме 
към правителствената програма за 
Увереност на хората с увреждания, 
за активно набиране и задържане 
на персонал с увреждания. Ние 
предлагаме задължително обучение 

за равенство и разнообразие на целия 
персонал чрез онлайн програма; 
осигуряваме задължително обучение 
по всички аспекти на равенството 
и разнообразието, включително 
уврежданията, и с групата от лица с 
увреждания от екипа разработихме 
програма за обучение на мениджъри 
за подпомагане на персонала с 
увреждания.

ЗА НАС
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Важно е да не правите 
предположения за другите 
и да не забравяте, че някои 
увреждания са скрити.

Университетът обхваща 
приобщаването и 
непрекъснато работи за 
премахване на бариерите 
пред заетостта за хората 
с увреждания. Потърсете 
организации, които носят 
знака за Увереност на 
хората с увреждания.

Успешно включване: 

Университетът има за цел 
да създаде интелектуална 
общност и работно място, 
което приветства и насърчава 
разнообразието и равенството 
във и чрез взаимоотношенията, 
включващи целия персонала 
и студентите; обучение и 
преподаване; научни изследвания 
и стипендии; аутсорсинг и други 
университетски дейности и 
практики

Общуване:

Зависи от ролята в 
работата, екипа и 
предпочитанията на 
индивида. Технологии 
като имейл и текстови 
съобщения помагат в 
много ситуации. Нашите 
колеги с увреден слух 
използват записващи 
устройства по време на 
срещи и имат усилватели 
на телефоните си.
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производство

Deaf Power Ltd.

КОНТАКТ:
Sofia, Bulgarien

София,
България



Deaf Power Ltd е фирма, която е 
франчайзополучател на една от 
водещите компании за производство 
и продажба на прясно изцедени 
сокове – Fresh Bar. Компанията има 
практиката да наема хора, които са с 
увреден слух на позицията „барман“, 
защото това не е длъжност, която 
изисква постоянна комуникация с 
клиентите. Глухите хора са доказали 
своите умения и професионализъм 
през последните няколко години 
работа във веригата. 

Собственикът на едно от заведенията 
– Радослав Борисов е глух по 
рождение и използва жестовия 
език като основни средство за 
комуникация. Той е и управител на 
Deaf Power Ltd. Преди да създаде 
своя фирма е изучил тънкостите на 
самия бизнес, като е бил служител 
във веригата.

За да осъществява успешна 
комуникация с екипа, с който 
работи, Радослав използва писмена 
комуникация, жестов превод – на 
живо или чрез платформа за видео 
жестов превод. Радослав обмисля 
подобряване на комуникацията 
с клиентите и доставчиците чрез 
внедряване и на платформа за 
преобразуване на говор към текст. 
Мечтата му е да отвори още няколко 
заведения от веригата му и да 
докаже успешен модел, независимо 
от това, че не чува.

ЗА DEAF POWER
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Работа в екип:

Нашият екип се състои 
от хора, които поради 
една или друга причина 
са дискриминирани от 
обществото и въпреки това 
са доказали, че работят 
ефективно и качествено.

Успешно включване:

Лидерство на глух човек и 
поемане на отговорността 
да управляваш собствена 
фирма и да бъдеш 
конкурентоспособен.

Комуникация:

Комуникацията се основава 
на многообразието в 
обществото. Добрата 
комуникация означава да сте 
кратки и да визуализирате 
цялата информация чрез 
образи

Радо
управител на Deaf Power Ltd

Съвет към „младежите”:

Младите хора трябва да поемат 
отговорността за собствения си 
живот, а не да са в позицията да 
обвиняват някой друг за своите 
неуспехи. 
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Онлайн информационна платформа 

Джамба - Career for all

КОНТАКТ:
www.jamba.bg
joana@jamba.bg

София,
България



JAMBA e неправителствена организация, 
която е насочена към осигуряването 
на достъп до качествено образование, 
натрупването на ключови умения и 
включването в пазара на труда за 
хора с различни възможности (така 
ние, от JAMBA, наричаме хората, които 
попадат в социалната група “хора с 
увреждания”).

Целта на JAMBA e разкриването 
на повече възможности за всички 
младежи с увреждания, благодарение 
на иновативна концепция, която 
предлага онлайн и офлайн обучения за 
натрупване на нужните ключови умения, 
подкрепа при интервю, стажантски 
програми и подкрепена заетост. По 
този начин младежите получават 
по-голям шанс за професионална  
реализация и  включване в пазара 
на труда. Обученията се реализират с 
помощта и подкрепата на академични 

организации, университети, обучителни 
центрове, компании - ментори и други. 
След тях следва 3-месечен стаж, 
който дава реален работен опит на 
кандидатите от платформата и по 
този начин те имат много по-голям 
шанс да намерят работата, за която 
мечтаят. Последната фаза, която 
води до дългосрочен икономически 
резултат, е наемането и задържането 
на постоянна работа на кандидатите 
с  увреждания. До момента успяхме да 
помогнем да намерят работа около 40 
души (предимно младежи) с различни 
увреждания в това число и глухи.

ЗА НАС
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Работа в екип:

В екипа си имаме 2 глухи колеги, с които работим заедно в офиса. Никога 
не ги делим и подценяваме, а напротив ангажираме ги с отговорни задачи 
свързани с организационна дейност. Често им се налага да вземат решения 
без нас. Окуражаваме ги да го правят, по-добре да сбъркат и да поемат 
отговорност, отколкото да бъдат просто изпълнители.
Ние от JAMBA смятаме, че това е правилния начин за пълноценно 
включване.

Комуникация:

В процеса на работа с нашите глухи 
колеги и кандидати, ние не срещаме 
никакви затруднения. Чуващата 
част от екипа на JAMBA има базови 
познания по жестов език, натрупани 
в практиката при ежедневните 
разговори. Когато, говорим с глухите 
си колеги се стремим да имаме 
добра артикулация, да говорим 
бавно и да гледаме колегите винаги 
фронтално. С времето започнахме 
да си помагаме и с наученото на 
жестов език.

Съвет за младежите:

Не бъдете до тях на всяка цена. 
Подкрепяйте ги от дистанция. 
По този начин ще изградим 
едно здраво общество на 
борбени и мотивирани млади 
хора с увреждания. Опита ни 
до момента показва, че най-
обгрижваните младежи с 
увреждания се включват по 
- лесно в масова среда, но за 
наша изненада те претърпяват 
пълен неуспех в корпоративна/
професионална среда.
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неправителствена организация

Сдружение Тишина 

КОНТАКТ:
facebook/Tishina2007
facebook/MimArtTheatre 

София,
България



Сдружение «Тишина» е 
неправителствена организация, 
с нестопанска цел в обществена 
полза, създадено през 2007 г. 
Осъществяването на дейностите 
се извършва чрез управление и 
реализиране на проекти в социалната, 
образователната и културната сфера. 
Към Сдружението функционират 
група за синхронно пеене и танци 
«Жестим» и театър «Мим-арт» - 
първият по рода си театър с глухи 
професионални актьори. Театър 
Мим-Арт съществува от 2008 година 
и досега е реализирал над 20 
театрални проекта. Има награди 
от много фестивали и институции, 
една от които е и наградата на 
Министерство на културата - Грамота 
за принос в българската култура.
В Сдружението работят 5 човека с 
увреден слух в областта на сценичните 
изкуства. Осъществяват театрални 

постановки и музикални концертни 
изпълнения на жестов език. В 
ежедневната си работа разчитат 
на жестомимични преводачи, 
защото много често се включват и 
чуващи младежи. Постепенно и с 
напредването на работния процес 
използването на жестови преводачи 
намалява, тъй като глухи и чуващи 
започват да общуват директно и 
почти непринудено. 

ЗА TISHINA ASSOCIATION
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Комуникация:

Комуникацията се осъществява на 
различни нива: между самите актьори, 
между актьори и творчески екип, между 
гостуващи актьори и глухи изпълнители  
и не на последно място между 
изпълнителите и публиката. Използва 
се както жестомимичен превод, така и 
директната комуникация. 

Съвет за „младежите”:

Да следват желанията и 
мечтите си, да не се боят 
да изразяват себе си, да се 
борят за утвърждаването 
им като личности и 
преуспяването в живота.

Успешно включване в културния 
живот на страната: 

И театър Мим-Арт, и група „Жестим“ 
имат своето място в културния  афиш 
на обществото. Изнасят множество 
концерти и театрални спектакли, 
участва в телевизионни предавания, 
различни чествания, благотворителни 
инициативи и др.
Група Жестим има многобройни 
видеоклипове и участия с известни 
български изпълнители като Васил 
Найденов, Богдана Карадочева, 
Йорданка Христова, Етиен Леви, 
Маргарита Хранова, Мими Иванова, 
Развигор Попов и много други.

Работа в екип:

Театралната дейност е екипна 
дейност и се осъществява от 
всички работещи по даден 
проект. Привличат се и чуващи 
гост-изпълнители, гост-актьори. 
Работата на глухи актьори 
съвместно с чуващ творчески 
екип – режисьори, хореографи, 
музикални ръководители и др., 
допринася за интеграцията 
на хората с увреждания, 
а положителните реакции 
на публиката – за тяхното 
професионално самочувствие.
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Disability Arts Charity

Дадафест 

КОНТАКТ:
www.dadafest.co.uk
info@dadafest.co.uk

Великобритания



DaDaFest сме пионерна 
организация в областта на 
изкуствата на глухи и хора 
с увреждания, уникална по 
своята насоченост, както и 
по отношение на обхвата и 
мащаба на нашата работа и 
амбиции. Базирани в сърцето 
на Ливърпул, ние изградихме 
национална и международна 
репутация в провеждането на 
висококачествено и достъпно 
обучение, прояви и проекти, 
свързани с изкуството, вкл. 
и приветстван от критиката 
двугодишен фестивал. Чрез 
нашата работа и подкрепата 
за отличните изкуства на 
глухи и хора с увреждания 
от широко разнообразие от 
културни перспективи, ние се 
стремим да популяризираме и 

подобрим социалното разбиране 
за уврежданията. В DaDaFest, 
80% от членовете на борда и 
50% от екипа се самоопределят 
като хора с увреждания/глухи, 
като по този начин осигуряваме 
ръководна роля на хората с 
увреждания във всичко, което 
правим. DaDaFest е шампион и, 
като водена от хора с увреждания 
благотворителна организация в 
областта на изкуствата, пример 
как равенството и многообразието 
може да се предлага в 
организационни структури и 
дейности.

Вярваме, че уврежданията са 
социален въпрос – това са 
системни бариери, негативно 
отношение и изключване от 
обществото (умишлено или 

ЗА DADAFEST
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не), фактори, които най-много 
допринасят за „увреждането” на 
хората. Ние работим, за да осигурим 
на всеки възможност да участва или 
достъп до нашите услуги и прояви, 
като оказваме техническа и лична 
помощ като стандарт, с помощ от 
специалисти при поискване. Този 
подход подпомага ежедневните 
ни дейности, като и наемането на 
хора, изпълнението на задачите, 
рекламата и маркетинговата дейност. 
Програмата ни за младите хора  

Young DaDaFest е водещ пример. 
Годишно работим с 250-300 младежи 
с увреждания, които ръководят, 
оформят и провеждат нашите работни 
програми. В работата си със свои 
колеги без увреждания, младите хора 
осъществяват програма, включваща 
прояви в 2 от главните културни 
места в Ливърпул. Програмата 
осигурява ясни пътеки на развитие, 
като позволява на участниците да 
обмислят професионалните роли в 

сектора. Разработили сме и програма 
за развиване на уменията (напр. 
работа в екип, инициативност/лична 
мотивация ), която укрепва моста 
между формалното образование 
и заетостта на младите хора с 
увреждания.
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Берлин/Бранденбург

Център за култура и визуална 
комуникация за глухите в 

КОНТАКТ:
www.zfk-bb.de    
info@zfk-bb.de

Берлин, 
Германия



Социална и образователна 
организация : 

• семейна помощ
• насърчаване на езика и 

комуникацията
• продължаващо обучение за 

възрастни 
• персонален бюджет

Медии: 
• субтитри и жестов език за 

телевизия, музеи и интернет

ЗА НАС
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Сътрудничеството между глухи и 
чуващи колеги вече е ежедневна 
практика в нашата компания

Целият екип е способен да 
комуникира чрез жестов език и 
нашата организация работи като 
всяка друга компания. Изцяло 
базирана на комуникация, уважение 
и социално-културно разбиране, 
като основа за добра работа в екип. 
Всеки трябва да има възможност да 
участва и да донесе способностите 

и знанията си, за да решаваме 
проблемите заедно и да организираме 
събития. Думи като равенство, 
споразумяване, интеграция и 
увреждания са станали чужди 
думи. Всеки път, когато чуващите 
комуникират и там присъства глух 
човек, ние използваме жестов език. 
Комуникацията с обществеността се 
осъществява от преводачи на жестов 
език, както и от сътрудници.



Нашите съвети за младежите:

Увереност и силно представяне. В случай, че липсват 
преводачи, трябва да използвате всички други възможности 
за комуникация. Трябва да се научим да насърчаваме 
професионалната съвместна работа с преводачите и 
сътрудниците. Покажете на обществото, че успехът може да бъде 
постигнат от всеки, без да се посочва някакво увреждане. Като 
цяло - включване на живо. Обобщаване на ежедневна база.
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Видео релейни (VRS) и видео дистанционни 
преводи (VRI) услуги

SignVideo

КОНТАКТ:
www.signvideo.co.uk
info@signvideo.co.uk

Великобритания



Чуващите служители са малцинство в 
SignVideo, което им дава възможност 
да изпитат комуникационните 
предизвикателства, с които повечето 
от глухите, ползващи BSL (Британски 
жестов език), се сблъскват всеки ден на 
работа. Ние насърчаваме комуникацията 
под всякаква форма, независимо дали 
сме в офиса или работим от нашите 
отдалечени места. Разговаряме лице 
в лице с помощта на жестове и прости 
знаци, използваме функцията за чат в 
Google Hangouts и изпращаме текстови 
съобщения, когато сме навън. Чуващите 
и глухите членове на персонала общуват 
всеки ден с помощта на услугата SignVideo 
VRS. Глухите членове на персонала правят 
видеообаждания чрез приложението 
SignVideo, но очевидно не се нуждаят от 
преводач като посредник!

Понякога, когато в офиса няма наличен 
преводач на BSL, се свързваме с видео 
преводач и използваме VRI, за да 

разговаряме помежду си. Винаги има 
начин за общуване - просто трябва да сте 
креативни, уверени и да си отстоявате 
правата. Светът на жестовия език е съвсем 
ново изживяване за чуващите  колеги. 
Не се страхувайте – възползвайте се от 
възможността!

През 2004 г. Джеф МакУини създаде 
SignVideo - първата видеорелейна 
услуга (VRS) в Обединеното кралство. 
Визията му беше и все още е да даде 
възможност на глухите граждани и 
да използва най-новите технологични 
разработки за справяне с препятствията 
пред социалното приобщаване. Мотото на 
SignVideo „Комуникиране на равенството“ 
означава свят, в който глухите, ползващи 
BSL, и чуващите, които не ползват жестов 
език, да имат незабавен достъп до BSL 
преводач, когато имат нужда от такъв. Това 
позволява безпроблемно взаимодействие 
и отваря нови възможности и за двете 
страни.

ЗА SIGNVIDEO
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Комуникация:

Начините за общуване и взаимодействие между глухите и чуващите са много 
различни - ние се учим един от друг всеки ден! Използваме смесица от знаци 
и жестове, когато разговаряме помежду си и когато трябва да имаме среща, 
дали по телефона или лице в лице, ние се свързваме с преводач на SignVideo, 
който ще препредава нашия разговор в реално време. Отначало това е ново 
изживяване за чуващите колеги, но те свикват с това много бързо!

Работа в екип:
 
Ключът към успешната работа в екип между чуващите и глухите сътрудници 
е да поддържат комуникацията. Поддържайте се взаимно информирани 
за проекта, по който работите. Уверете се, че глухите колеги имат достъп 
до комуникацията по всяко време и ги включвайте на всеки етап от 
проекта - от началната подготовка до самия край. Общувайте редовно и се 
информирайте взаимно за всякакви промени. Общувайте!

Съвет за „младежите”: 

Знайте вашите комуникационни права и бъдете уверени. Имайте доверие 
в себе си. Не позволявайте комуникационните предизвикателства да ви 
спрат - получете преводаческа помощ и я използвайте уверено и творчески. 
Включете се, не се изолирайте. Говорете за бариерите си и намерете 
решения за тях. Обучавайте вашите чуващи колеги. Имайте търпение.
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Социален клуб на приятелите червено-белите 
бастуни 

Klub přátel červenobílé hole 

КОНТАКТ:
www.klubpratel.wz.cz

Prag,
Чешка република



Ние сме социален клуб за сляпо-
глухи хора с по-малък екип от 
служители и база от доброволци. 
Нямаме офис и се срещаме от време 
на време. Обикновено работим по 
задачите си индивидуално или по 
двойки. Сътрудничеството между 
чуващите и глухите колеги е гладко. 
Ние също често използваме Skype 
- както и други форми на онлайн 
комуникация.

Тъй като в нашата организация има 
хора с мултисензорни увреждания, 
това е много по-трудно за тях да 
станат част от работния процес и да 
намерят редовна работа. Би помогнало 
изключително, ако обществото можеше 
да превъзмогне предразсъдъците 
си и да приеме идеята, че човек с 
увреждане може да бъде редовен 
работник. Те могат да работят, когато 

имат подходящите условия и когато 
колегите им знаят как да комуникират 
с тях.

ЗА НАС
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Комуникация:

Ние редовно използваме езика 
на жестовете, а когато имаме 
по-големи срещи, използваме 
услугите на преводач.

Успешно включване:

Тъй като броят на служителите 
и доброволците, които могат 
да виждат и чуват, обикновено 
е по-малък от броя на сляпо-
глухите, смятам, че задачата 
за „включване” е изпълнена 
успешно.

Работа в екип:

Би било идеално, ако 
всички членове на екипа 
могат да ползват жестов 
език. Поради естеството 
на самото увреждане, 
с две засегнати сетива 
(зрението и слуха), това 
е трудна задача. Въпреки 
това, служителите, които 
могат да виждат и чуват, 
трябва да могат да научат 
жестовия език. За да се 
направи комуникацията 
безпроблемна, е от 
решаващо значение 
колегите, които виждат 
и чуват, да имат 
съпричастност и разбиране 
към тези, които не виждат 
и чуват. Също така е важно 
те да осъзнаят какви са 
подходящите условия за 
комуникация (светлина, 
шум и т.н.)
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Орган на местната власт

Съвет на Чешър Запад и Честър

КОНТАКТ:
www.cheshirewestandchester.gov.uk Великобритания



Ние използваме редица глухи колеги 
в различни роли в Съвета. Имаме 
голямо разнообразие от методи за 
подпомагане на тези служители, както 
и на нашите жители, потребители на 
услуги и посетители на нашия район 
със загуба на слуха. Те включват: 
договор с местна благотворителна 
организация за подкрепа на глухите, 
за да осигурим всички изисквания за 
Британски жестов език, приветстваме 
помощни кучета (един колега 
води чуващото си куче на работа), 
имаме както визуално, така и аудио 
пожароизвестяване, слухови апарати 
(стационарни и преносими - и сме 
осигурили специализирано обучение 
на персонала за използването им), 
текстов телефон услуга, субтитри 
за видеоклипове от Съвета и 
т.н. Създадохме инициативата 
„Приятели на хората с увреждания”, 
за подпомагане на персонала с 
увреждания. Присъединихме се към 

правителствената програма „Уверени 
хора с увреждания”, за да набираме 
активно и задържаме персонал 
с увреждания. Заедно с местна 
организация за правата на хората 
с увреждания направихме брошура 
„Комуникация с хора с увреждания”, 
която включва раздел за слховите 
увреждания. Предлагаме обучение 
за равнопоставеност и разнообразие 
на целия персонал и имаме курс по 
поръчка за подпомагане на клиенти 
с увреждания - който също помага 
на персонала с увреждания. Членове 
сме на Disabled Go, която предоставя 
онлайн информация за достъпност 
на почти 1000 места в целия район.

ЗА НАС
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Комуникация:

Зависи от ролята в работата, екипа 
и предпочитанията на индивида. 
Технологиите като имейли и 
текстови съобщения помагат в 
много ситуации, някои колеги 
успешно устно четат по устните, 
а понякога жестомимичните 
преводачите са най-добрият 
вариант.

Съвет за младежите:

Нашата организация е отдадена на 
приобщаването и непрекъснато работи 
за премахване на бариерите пред 
заетостта за хората с увреждания. 
Всички организации трябва да 
имат подобен подход и да осигурят 
възможност за по-благоприятен свят. 
Налице е голяма подкрепа за глухите 
хора, както за намиране на работа, 
така и по време на наемането им. 
Най-добрият ни съвет е: възползвайте 
се максимално от това, с което 
разполагате, непрекъснато развивайте 
уменията си и никога не мислете, че 
не можете да го направите!

Работа в екип:

Един размер не става за 
всички - точно както хората 
са различни, така са и 
решенията, които дават 
възможност за добра работа 
в екип. Разбирането и 
търпението от двете страни 
са важни.

Успешно включване:

Нашата „Политика за равенство и 
многообразие” определя нашата 
формална ангажираност за премахване 
на бариерите, които ограничават 
това, което хората могат да правят и 
могат да бъдат. В нашата организация 
всеки член на персонала е шампион 
по „Равенство, многообразие и 
приобщаване”. Използваме лозунга 
„Всеки - вътре” (лого, плакати, банери) 
като ясен ангажимент за включване, 
ангажиране и привличане на всички, 
които се интересуват от равенството и 
разнообразието.
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козметика

Кинезика

КОНТАКТ:
facebook/Kinezika

Словения, 
CELJE



Ние сме производствена компания, 
специализирана в областта на 
козметичните продукти и хранителните 
добавки. С непрекъснати иновации и 
собствен екип за развитие ние отговаряме 
на нуждите на нашите клиенти от 
1989 г. насам. Получихме сертификат 
ISO 22716 - Добри производствени 
практики (ДПП) - гаранция, че 
нашите козметични продукти се 
произвеждат последователно и под 
наблюдение. По този начин продуктите 
са висококачествени и безопасни за 
потребителите. В момента в нашата 
компания работят 29 души, 6 от които 
имат статут на хора с увреждания, сред 
които четири са глухи. През 2009 г. 
първият ни глух колега, Грегор Андерлич, 
зае длъжността оператор на машини за 
опаковки. Той никога не е имал големи 
комуникационни проблеми, а уменията 
му за четене по устните са отлични. В 
началото той поиска от своите колеги 
да говорят по-бавно и да използват по-

кратки изречения. Успешно установихме 
комуникация и разменяхме и случайни 
шеги. По-късно взехме други глухи 
служители. Грегор стана техен наставник 
по отношение на комуникацията и 
помогна да ги запознае с работната 
среда. Ако възникваха проблеми в 
производството, той се обръщаше 
към директора и заедно решавахме 
всичко. Отначало глухите служители 
се обръщаха към него за помощ и 
той наистина беше много подкрепящ. 
Можем да кажем, че като цяло, 
глухите и слабочуващите служители са 
старателни и трудолюбиви работници. 
Ние имаме огромен положителен опит 
с глухи и слабочуващи служители. 
Комуникацията между глухите и 
чуващите служители се осъществява 
без сериозни проблеми. Решаваме 
комуникационните проблеми, като 
използваме жестомимичен преводач или 
дори по-просто - с писмени указания.
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Смятаме, че е много 
положително, че 
компаниите наемат 
няколко глухи, защото 
те си помагат взаимно, 
комуникират и общуват 
помежду си. По този 
начин те не се чувстват 
изолирани и им е по-лесно 
да станат част от екипа.

Благодарение на успеха и 
развитието на компанията, 
ние ще продължим да 
наемаме нови колеги; като 
особено се стремим да си 
сътрудничим с глухи и 
слабочуващи хора. Имаме 
намерение да намерим 
по-професионално 
квалифициран персонал, 
защото искаме и тяхната 
помощ в по-сложни 
работни места, като 
развитие, подготовка и др.
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Предприемач, консултант

Мая Кузма

КОНТАКТ:
www.modersij.si

Словения, 
Любляна



Учих химическо инженерство. По 
време на следването ми дейността ми 
включваше писане на статии, проекти 
за глухи младежи, сътрудничество при 
събития за глухи. Все още продължавам 
да правя това и в днешно време. Като 
комуникативен и общуващ човек, аз 
оставих химията зад себе си и започнах 
да работя за телевизионна станция.
Работата ми в компанията Tipk ООД  
предлага творческа работна среда в 
областта на медиите и журналистиката. 
Това е област, в която, с известна помощ, 
бях способна да развивам и демонстрирам 
своите таланти и способности.

След като работих в Tipk ООД -  телевизионна 
станция за глухи и слабочуващи хора, 
където имах отлични колеги и редица 
предизвикателства, реших да стартирам 
моята фирма, Moder sij, Maja Kuzma 
s.p. Като независим предприемач се 
консултирам и предлагам помощ при 
придобиването на умения за четене, 

работа с глухи лица на работното място, 
управление и участие в международни 
езикови курсове по жестомимичен 
език, интерпретиране на телевизионни 
предавания и сътрудничество или участие 
в международни събития. Основният ми 
интерес са изследванията в областта на 
глухотата. Аз също съм блогър. Пиша за 
реални и образователни ситуации. Всеки 
ден се справям с предизвикателствата 
на непривилегировани глухи лица и се 
опитвам да ги подкрепям, и да намеря 
нови възможности за подобряване на 
техния живот. Харесва ми да излизам с 
глухи и чуващи хора. За мен чуващите 
са свят от информация, която искам да 
предам на глухите. А глухите са моята 
специалност поради езика, който всеки 
разбира по малко по-различен начин.
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Нека да създадем възможности за хората с по-малко 
възможности, защото хората с по-малко възможности също 
са много способни. Всичко, от което те имат нужда, е вашето 
доверие.
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TV предавател

TIPK ООД

КОНТАКТ:
facebook.com/Tipk TV

Словения, 
Любляна



TIPK е телевизионна станция за глухи 
и слабочуващи хора. Създадена 
през 2013 г., TIPK е първата кабелна 
телевизионна станция за глухи 
лица в Словения.Нашите дейности 
включват тестване на оборудване, 
предназначено за глухи и слабочуващи 
хора, особено студенти. Опитваме се да 
направим живота им по-лесен, особено 
по отношение на достъпа им до 
информация.Мултимедийната област 
се управлява от глухи и слабочуващи 
журналисти. Поради коригиране и 
по-слабо познаване на граматиката, 
ние също така си сътрудничим с 
чуващи колеги. Нашите най-гледани 
предавания, с които сме най-горди са: 
излъчване на живо на Олимпиадата, 
Здравей София, Мис и Мистър Глух 
Свят, Евробаскет, Народното събрание 
и избори. Нашите най-нови дейности 
включват въвеждането на видео 
формат за глухите, т.е. субтитриране, 
разработване на мобилно приложение 

за начинаещи и напреднали, учещи 
Международeн жестов език, и 
проектиране на мобилното приложение 
за жестов език. Видяхме и видеоклип 
от телевизионна реклама, адаптирана 
за глухите и слабочуващите с преводач 
на жестомимичен език и субтитри. В 
момента нашата компания използва 
трима глухи и си сътрудничи с четири 
външни изпълнители. За глухия човек 
журналистиката е изключително 
трудна задача. Освен това глухите 
журналисти често нямат подходяща 
квалификация. В журналистиката 
методът за предоставяне на 
информация и сътрудничеството е от 
изключително значение. С течение 
на времето сме доказали, че глухите 
са далеч от това да не са способни. С 
правилното ръководство, насочването 
и подкрепата, ние сме също толкова 
способни, колкото и всеки друг.
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Всеки глух се нуждае от възможност да 
се развие. За да бъде успешен, глухият 
журналист се нуждае от равно третиране и 
шанс за обсъждане.
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актьор

Дамян Шебян

Словения, 
ЛюблянаКОНТАКТ:

facebook/Damjan-Sebjan



Аз съм глух от раждането си и обичам 
да общувам на жестов език. Аз съм 
графичен дизайнер по професия, но през 
последните 12 години съм независим 
актьор. През 2004 г. Министерството на 
културата ми даде статут на независим 
културен работник и станах един от 
първите глухи и хора с увреждания в 
историята, които придобиха този статут.
Харесва ми да се занимавам с 
хумористични пиеси. Радвам се да 
споделям положителната енергия с 
възрастни и деца чрез изражението 
на лицето ми. Това съм аз. Понякога 
изпълнявам и драми, където използвам 
по-драматични изражения на лицето. 
Обичам децата. Харесва ми да им давам 
топлина и сърдечност.

Най-често играя в Словения, а 
понякога и в други европейски страни. 
Аз комуникирам чрез жестовия език, 
докато с чуващите хора обикновено 

използвам пантомима. Аз също си 
сътруднича с преводач на жестов език, 
който гарантира, че съм разбран. Ако 
играя в други европейски държави, не 
използвам словенския жестомимичен 
език, тъй като знаковите езици са 
различни в различните страни. Един ден 
преди представлението ми обикновено 
се срещам с местен човек, който ми 
показва техните жестове за изразите, 
които използвам при представлението 
си. Научавам жестовете и публиката е 
много впечатлена от моите познания.

Търся възможности за работа чрез 
изпращане на оферти. Понякога 
заплащането е ниско, а понякога -  високо. 
Зависи. Всички знаем, че не е лесно да се 
издържаш като си артист. Опитвам се да 
преодолея трудностите, произтичащи от 
лошите плащания или липсата им, като 
се наслаждавам на богатството, което 
чувствам в сърцето си, когато играя. 
Пътувам много и преживявам много 
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Целта ми за бъдещето е да играя с актьор - звезда. Това е едно от 
предизвикателствата ми. Мисля, че ще бъде интересно и за аудиторията. 
Бих искал да разполагам с повече преводачи, включително глухи 
преводачи. Защо ми трябват глухи преводачи? За комуникация и писане 
- глухите мислят по подобен начин. Бих искал да имам и други глухи 
актьори около себе си.

неща. Не получавам никакви плащания 
от Министерството. Въпреки това съм 
освободен от плащането на вноските 
за пенсионно и здравно осигуряване, 
и получавам кредит за пенсионно-
осигурителен стаж и т.н. От 2012 г. съм 
в програма за подпомагана заетост, 

което означава, че имам право на 30 
часа превод на жестомимичен език при 
подпомагана самостоятелна заетост.
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специален учител

Мариетка Куловец

Словения, 
Любляна



Като глухо дете посещавах Института за 
глухи и слабочуващи в Любляна, където 
завърших основно училище, а след това 
продължих в Гимназията по графична 
технология в Любляна, като станах 
графичен дизайнер. След това отидох 
в средното училище по икономика и 
станах търговски представител. След 
това реших да изучавам дефектология 
във Факултета по педагогика. Завърших 
през 1994 г. и сега работя като учител 
по дефектология за хора с увреден 
слух. Работя в Института за глухи и 
слабочуващи в Любляна и преподавам 
словенски жестов език в гимназията. 
Институтът за глухи и слабочуващи 
в Любляна е специализирана 
образователна институция за деца 
със специални нужди, главно за глухи 
и слабочуващи, за деца с нарушения 
на говора и деца с аутизъм. Когато 
преподавам, винаги имам преводач на 
словенски жестов език до мен, който се 
финансира от подкрепената заетост. Той 

превежда жестове на думи и обратно, 
и увеличава обхвата на обратната 
връзка за учениците, и им помага да 
останат фокусирани върху дейностите 
в класната стая.

В гимназията имаме трима глухи 
учители. Комуникацията между 
служителите е отлична, поради факта, 
че повечето учители знаят жестов език. 
Като изследовател участвах в проекта 
„Signor“, който е колекция от основните 
автентични знаци в словенския 
жестомимичен език от различни 
региони на Словения. Разширих моята 
изследователска работа с докторска 
дисертация, в която се съсредоточих 
върху изследването колко информация 
може да се прехвърли от говорещ към 
глух и колко от тази информация може 
да получи, схване и разбере глухият 
човек.

ЗА МЕН

39
UK



Образованието означава много за мен. То ми дава общи 
и специфични знания. На практика самият живот е най-
добрият университет.



СЕБЕ СИ УЧАСТИЕ!

СЛАВИНА ЛОЗАНОВА
slavinal@abv.bg

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ!



#DeafRoleModel
Вие имате намален слух и бихте искали да представите себе си, своята професия или 

своето работно място? В рамките на проекта „Сигнали за здрависване“ под формата 

на статии или видеа непрекъснато представяме личните истории  на хора, работещи в 

различни професионални сфери.

#BestPractice
Сътрудничеството между хора със слухови увреждания и техните колеги, които нямат 

проблеми със слуха отдавна е отвърдена практика във вашата фирма/ вашата организация? 

Разкажете ни за вашия практически опит и станете част от нашата мрежа!
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