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Добре дошли
Книгата е създадена като резултат от европейския проект " Глухи възрастни
като модели за подражание за света на чуващите: връзки от една и съща
верига", озаглавен "Sign Links".
Участието на глухи възрастни, които действат като модели за
подражание, в групите за подкрепа на родители и глухи деца, беше
ценен принос и в същото време иновативна идея за партньорските
страни на програмата и извън нея.
Нашата цел беше и е да информираме глухите и чуващите, учителите,
специалните професионалисти, родителите и по-широкото общество, да
опознаят глухотата и да развият комуникативни умения с глухи деца.
Паралелната цел е да се насърчават и използват умения,
чрез които по-добре да се справят при появата на трудности при общуването
помежду им, както и обогатяването и разширяването на знанието, така и за
промяна на нагласите и възприемането на глухотата.
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Здравейте! Казвам се Панайотис. Аз съм на 6
години и съм Глух! Като всички деца, обичам да
играя с моите кученца. Забавлявам се с тях и
имам пълен график, за който ще ви разкажа.
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В международната литература се съобщава и

Знаете ли, че...

За възрастни...

изследванията показват, че 1 на 1000 деца се
ражда глухо. Всеки родител реагира различно,
когато разбира, че детето му е глухо.
Няма правилна или грешна
реакция.
Налична е широка гама от подкрепа да
разберете за глухотата на детето и какво се има
предвид под този термин. Подкрепата може да
дойде от професионалисти, от услуги, от
възрастни глухи ролеви модели, от организации,
или от други родители на глухи деца.

За малките...

Ушите на глухите хора функционират по различен начин от
ушите на чуващите хора. В Гърция има около 10 000 глухи
хора, а в България (по не напълно потвърдени данни) - 12 000
глухи хора. Глухотата при различните хора може да е
различна. Някои хора не чуват нищо (те са глухи), докато
други чуват някои звуци (те са тежкочуващи).
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Да бъдеш глух означава, че не чуваш. Ето защо нося слухови
апарати на ушите си, които ми помагат да чувам звуците подобре и понякога ми помагат да разгранича речта.
Също така, за да компенсирам недостатъците, дължащи се
на загубата на слуха, използвам всичките си други сетива.

Виждате ли буквите в долната част на телевизора?
Те се наричат субтитри, така аз мога да ги чета и разбирам какво
говорят хората по телевизията.
А когато няма субтитри? Опитвам се да чета по устните, т.е. да
"чета" устните на говорещите!
Затова не забравяйте: ако искате да общувате с мен, не
говорете с гръб към мен!
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Субтитриране

В Гърция се пристъпи към субтитриране на предавания и
новини, въз основа на адаптиране на гръцкото законодателство
към разпоредбите на директивата на Европейския съюз, в която
се посочва, че административните органи
и органите, които се занимават с хора с увреждания, са задължени да
предоставят подходящи средства за комуникация и достъп до
информация.
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Знаете ли, че...
Хората със слухови увреждания използват
различни помощни средства, за да подобрят
остатъчния си слух.
Някои носят слухови апарати, а при други хирургично се поставя кохлеарен имплант.
Но всички те са хора със слухови
увреждания!

Слуховите ми апарати и
процесорът на кохлеарния ми
имплант са много скъпи! Ето защо
трябва много да се грижа за тях, за
да не се повредят или да ги загубя!
И никой не трябва да ги взима от
мен поради любопитство или да ги
докосва, освен мен!
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Роден съм глух.
Живея в Атина с майка ми и баща ми, които
също са глухи. Глухите хора обикновено
пишат думата Глух с главна буква Г, защото
се гордеят, че са Глухи и, че имат собствена
общност и собствена култура.
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За вас, родители...
Въпреки това, повечето деца, които са глухи, имат чуващи родители.
95% от глухите деца са родени от чуващи родители, а само
5% от глухите деца имат глухи родители.
Бебетата могат да се родят глухи. Някои хора губят слуха
си, поради една или друга причина, например: от сериозно
нараняване, от инфекция или от някои заболявания.

Появата на ново дете е моментът на промяна в семейството. Когато в семейството
има Глухо дете, това означава, че като родители имате допълнителни неща, които
трябва да научите. Всяка емоция, която чувствате, е нормална, няма правилно или
грешно чувство.
Приемането на глухото дете е еволюционен процес. Много е полезно да се
срещнете с други родители и семейства, но най-вече с Глухи възрастни, които ще
бъдат модели за подражание за Глухите деца.
Това ще ви позволи да разберете какво са правили и как са се справяли с препятствията,
които са срещали в живота си. Събирането на информация и срещата с други родители
може да помогне за разплитането на мистерията и прогонването на страха от срещата
с глухотата на вашето дете.
Глухото дете, което има контакт с възрастен Глух - модел за подражание, може да изпита
положително преживяване, което ще му позволи да има положително отношение към
разнообразието.
Това също е възможност да видите перспектива за вашето глухо дете.
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Аз правя това, което правят всички
деца на моята възраст!
Обичам да чета, да рисувам, да
играя с приятелите си .
Аз също упражнявам различни спортове, или в
спортни клубове на чуващи или в спортни асоциации
на глухите. Глухите хора могат да правят всичко и
могат да бъдат отличени!
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Ролеви модели
Обикновено хората имат за свой идол спортна звезда, актьор, политик, учител
или дори член на семейството ,
Това е техният модел, докато растат.
Моделите за подражание са важна част от живота на всеки човек.
За глухите намирането на тези модели за подражание е още по-важно .
Глухите възрастни могат да бъдат страхотни модели за подражание за
Глухи деца и техните семейства. Използвайки собствения си опит, те могат да
покажат на семействата, че глухотата не трябва да бъде пречка
за постигане на техните цели.
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Глух олимпиец

Александрос Пападатос (роден на 31
юли 1993 г.) е гръцки спортист от
Националния отбор по борба и член на
Гръцката спортна федерация за глухи.
Известен е и с прякора " Златен лъв"
заради потенциала си
и златните титли, които притежава. Той
представлява Гърция в много
състезания за глухи, на които получава
много отличия.
Той спечели златен медал по
гръко-римска борба през
2017 г. на 23-те Олимпийски игри за глухи,
проведени в Самсун, Турция.
Оттогава той е извоювал много златни
медали и отличия..
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Знаете ли, че...
Глухи - модели за подражание
Много пъти срещаме термина "Глух ролеви модел", който описва глухите, най-често
възрастни, с ролята им на модел, т.е. с ролята на положителен модел за подражание.
Глухите модели за подражание могат да осигурят информация и
подкрепа от собствения си опит, споделяйки го с експерти и услуги,
към които вече са се обръщали.
Те могат да разберат и споделят чувствата на родителите и децата, като разказват за
себе си и как са се справяли с препятствията, с които са се сблъскали, с течение на
времето.
Те могат да предложат подкрепа в комуникацията и да отговорят на въпроси ,
които могат да съществуват относно глухотата.
Докато расте, Глухото дете ще вижда други Глухи възрастни, които ще бъдат
полезен източник на информация за Глухата общност и тяхната култура.
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Глухите модели за подражание работят с Глухи деца и млади хора, за да им
помогнат да подобрят техните комуникативни умения, самочувствието,
стремежите, уменията за самозащита и да изградят позитивна Глуха
идентичност.
Един от ключовите фактори на Глухия модел за подражание е споделеният опит. И
имайки това предвид, младите Глухи хора се нуждаят от присъствието на възрастни
Глухи, за да могат да видят как те се държат и как реагират в различни ситуации,
като се противопоставят на предизвикателства във висшето образование или на
работното място.
Затова от тях се очаква да споделят личния си опит като Глухи хора и да
действат като положителни модели за подражание на Глухите деца и
младите хора, с които работят.
Те помагат на семействата да намерят практически решения за справяне с общите
предизвикателства, пред които са изправени Глухите деца и младите хора, докато
преминават в зряла възраст.
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Знаете ли, че...
Най-добри практики
Ролеви Модели

за

Глухи

Глухите модели за подражание трябва да
допринасят със своите знания и опит, като
предоставят:
1. Информация и подкрепа за
родителите.
2.

Oсведоменост за глухотата.

3. Възприемане и анализ на
препятствията;
Те също могат да:
4. Съдействат на родителите в
облекчаване на тяхната тревога и да
засилят способността им да помогнат на
децата си да развият подходящи умения.
5.

Укрепват връзката родител-дете.

6.
Повишат нивата на самочувствие и
самооценка на децата и засилват чувството
на достойнство и изграждане на силна
идентичност.
6. Развиват умения по жестов език и
разширяват възможностите за достъпна
комуникация.

Те също могат да предложат:
По-нататъшно образование в областта на
правата на човека, теорията за
включването, идентичността на Глухите,
културата и равенството.
Ползи от Глухите ролеви модели за
родителите:
-Те осъзнават, че Глухите постигат целите
си.
-Те имат възможност да задават въпроси,
които никога не са задавали на
експертите.
-Те изследват детството от гледна точка
на Глухото дете.
-Те получават информация за глухотата в
положително отношение и повече
увереност за бъдещето.
-Имат лично и директно насочване по
индивидуални въпроси, свързани с
детето.
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С моите родители и други Глухи приятели използваме
гръцки жестов език. Това е езикът на Глухите хора в
Гърция, чрез който общуваме ефективно и без
препятствия.
Глухите хора в България използват български жестов език.
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Хората, които използват жестов език, имат специален "жест за
името си", така че да не се налага постоянно да го изписват с
пръсти. "Жест за име" се дава от Глух човек на Глух човек (или на
чуващ) и възниква от нещо типично за дадения човек (негов
навик, предпочитание или друга характеристика).

Жестът за моето име ми е
даден от моите родители!
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А ръчната азбука на
българския жестов език
се състои от 30 форми
на ръката, които
съответстват на 30-те
букви на българската
азбука.
Ръчната азбука на всеки
жестов език се
използва за изписване
на имена или акроними
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Знаете ли, че...
Гръцки жестов език

Гръцкият жестов език (GSL) е естественият език на Глухите хора в Гърция, така както
българският жестов език (БЖЕ) за Глухите хора в България. В допълнение на това, че са
хора с увреждания,
Глухите хора са и езиково малцинство и определена социална група в
съответната държава. Използването на жестов език е предпоставка за членство в
общността на глухите. Жестовият език се използва от по-голямата част глухи хора, така
също и от чуващите деца на глухи родители (CODA), от чуващи експерти, занимаващи се
с глухи хора, и чуващи родители на глухи деца.
На 7 септември 2017 г. беше приет законопроектът на Министерството на труда,
социалното осигуряване и социалната солидарност за признаване на гръцкия жестов
език като равен на гръцкия. А на 21.01.2021г. Народното събрание на България
официално прие Закон за българския жестов език, с който българският жестов език бе
признат за равен на българския. В текстовете на тези изключително важни документи
са включени разпоредби по
прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
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Но...
Мнозина бъркат езика с речта. Езикът е вроден
механизъм, което означава, че всички деца имат тази
способност и могат да я развият, а следователно и Глухите деца.
Жестовите езици са пълноценни езици, което позволява на Глухите
да общуват без усилие, лесно, естествено, двупосочно и
ефективно, тъй като няма пречка нито за приемането на
информация, нито за произвеждането й, затова те са особено
подходящи за визуалната природа на Глухите, с "техния потенциал
да виждат".
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Аз посещавам Специалната детска градина за Глухи и Тежкочуващи деца на
Аргируполис.Там винаги имам двама учители - един чуващ и един Глух,

които ме учат и на двата езика: Гръцкият жестов език (ГЖЕ) - който е
първият и основен език в училището, но също така и на гръцкият писмен и
говорим език.
Правя толкова много неща в моето училище и
аз го харесвам толкова много!!!
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Не всички Глухи деца посещават моето училище. Някои посещават
масово училище и за да имат подкрепа, влизат в класовете по
интеграция или имат помощен учител в клас, който да им съдейства.
Някои използват преводач на ГЖЕ, за да разберат учителя си, докато
други не се нуждаят от помощ в училище, тъй като имат ежедневно
индивидуални сесии със специални педагози и логопеди..

Знаете ли, че...
В двуезичното образование жестовият език се използва като целеви език
и систематично се преподава и култивира. Целта е глухите ученици да
прехвърлят езиковите умения от първия език към втория! В двуезичните
образователни програми двуезичието предполага и бикултурализъм, т.е.
разбиране на културата на глухата общност. Няма подходяща училищна
рамка за всички глухи деца.
Изборът на училище обаче е един от важните варианти за напредъка на
детето, но не е необратим. Решението се взема от родителите, следвайки
предложението на специалистите или специалните органи, в зависимост от
конкретния момент, въз основа на който те оценяват кои са най-добрите
образователни нужди за глухото дете.
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Но…
Не е необходимо да има постоянно състезание за това кой е най-добрият
метод и подход към комуникацията за глухите деца. Важно е да се даде
на всички, без изключение, цялата информация и целия спектър от
комуникационни и образователни методи.
Правилният начин да се подходи към комуникацията е този, който работи
най-добре за всяко семейство, за да отговоря на комуникационните нужди
на глухото дете. Има много възможности по отношение на
комуникационния подход, който ще използвате с глухото дете, но е важно
да запомните, че изборът не се прави веднъж за цял живот.
Може да се наложи да промените подхода си, докато научавате повече за
нуждите и предпочитанията на собственото си дете. .
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Семейство и приятели

Понякога може да е необходимо съдействието на
разширеното семейство, роднини или приятели, да
останат да се грижат за детето ви, което ви позволява
кратка почивка.
Други могат да бъдат важен източник на подкрепа за
вас и вашето дете.
Те също могат да бъдат близо до вас, за да обсъждате
когато имате нужда да споделяте мисли и чувства.
Поради тази причина, ако те не са запознати с
глухотата, те ще се нуждаят от вашата помощ, за да
се запознаят с детето и да го опознаят.
Потърсете Глухи модели за подражание, за да ги
срещнете с приятели и роднини, тъй като това ще укрепи
семейството и по-широката среда на Глухото дете.
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Роднините ми живеят в Патра. Това
е мястото, където чичовците и
братовчедите ми живеят, и което аз
много обичам!
За щастие мога лесно да общувам
с тях всеки ден. В миналото това
не беше толкова лесно, но с
помощта на технологията и с
обикновено видео обаждане
мога да общувам с тях, когато
искам!
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Знаете ли, че…
Технологиите през последните години
значително подобриха живота на глухите хора.
Слуховите апарати, светлинните звънци,
будилниците с вибрации и, разбира се,
мобилните телефони с възможностите, които
имат, помогнаха на глухите да имат достъпен и
комфортен живот.

Уведомителни устройства
Уведомителните устройства работят с визуален сигнал
(светлина), сигнал чрез докосване (вибрация) или звуков сигнал
(звук) и много от тях
имат привилегията да са синхронизирани помежду си .
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Родителите на глухи деца понякога имат нужда да се
обадят на жестов преводач, за да бъдат обслужвани
на някои места. Много ми харесва да гледам
преводачите. И понякога каним преводачи в
училище, например, ако искаме да отидем на театър
или музей и трябва да имаме равен достъп.
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Знаете ли, че…
Работата на жестовия преводач е много
специална и трудна.
В Гърция през
последните години има няколко жестови
преводачи, които обслужват Глухи хора за
ежедневни нужди от комуникация или някои
по-специализирани нужди. Също така, в
Гърция има услуга, наречена релейна услуга,
която ни помага в дистанционен превод.
През последните години в България, жестов превод се осигурява при официални срещи и събития
в държавни институции, както и в централните новинарски емисии на по-големите обществени
телевизии. За да стане жестов преводач, човек трябва да изучава жестовия език на съответната
държава и да го владее много добре. По същество, подобно на Глухите, преводачите са
двуезични!
Преводачът на жестов език е професионалист, който прави възможна комуникацията между
хора, които не говорят един и същ език. Те следват специфичен кодекс на поведение, който ги
задължава да пазят поверителна информация относно превода и хората, които са участвали в
него.
Жестовият преводач много пъти, действа като езиков модел, особено за глухи деца на помлада възраст. Присъствието на жестовия преводач в различни случаи допринася за
формирането на възприятието на детето за това какво означава жестов преводач и как той
може да бъде полезен в живота.
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Когато порасна, искам да уча... Аз самият
искам да израсна като личност и да докажа,
че глухотата не е проблем и че нито една от
пречките, които срещам, не е непреодолима!
Нищо няма да ми попречи да правя това,
за което мечтая!!
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Знаете ли, че…
Gallaudet University е висше учебно заведение във Вашингтон, окръг
Колумбия, САЩ. Той е за глухи студенти и работи от 1864г. Предлага
бакалавърски, следдипломни и докторски програми за обучение в
много специалности. Gallaudet University се придържа към
двуезичното образование и основният език на преподаване е
американският жестов език (ASL).
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Знаете ли, че…
Светът на глухите в света на чуващите
Светът на Глухите търси сътрудничество с по-широкото общество на чуващите хора.
Основните бариери са комуникацията и равният достъп до всички области на живота.
Често Глухите хора се сблъскват с препятствия като негативно поведение,
предразсъдъци или дори тормоз. В по-широкото чуващо общество Глухите хора често
трябва да преминават през множество социални, психологически и физически
бариери.
Поради тази причина често препоръчваме Глухи хора, които са модели за
подражание, т.е. примери, които да бъдат имитирани и да покрият сериозната нужда
от успешна навигация в такива среди.

Светът на Глухите претендира да постигне пълно признаване на идентичността на
Глухите, жестовия език и тяхната общност.
Целта се постига чрез разкриване на знанието, че глухата общност е силна и способна
на всичко.
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Знаете ли, че...
Благодарение на глухата общност и нейните съюзници, нейните поддръжници,
преводачите на жестов език, чуващите хора, които учат,
живеят и/или комуникират на жестов език, всеки един неуморно подкрепя, това че
Глухите хора могат да поемат ръководни роли във всички услуги за Глухи и че
Глухият човек може да консултира или дори да взема решения, които водят до
подобряване достъпността до организации или услуги.
Така че, за да преодолеят тези предизвикателства, Глухите хора трябва да се
застъпват за себе си и да образоват други глухи хора по тези въпроси..
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Знаете ли, че…

“Полза/печалба за глухите ”(“Deaf Gain”) е израз, определен с преформулирането на
термина "Глух”, разглеждан като форма на сензорно и когнитивно разнообразие,
което има потенциал да допринесе
за най-голямото благо на човечеството.
Изразът "Deaf Gain" е въведен през 2005 г., разбирайки глухотата не като
увреждане, а като полза и жизненоважен аспект на многообразието на
човечеството. В контекста на глухотата в духовните, творческите и културните си
ползи, се признава разликата между физическата и когнитивната глухота като
жизненоважна за човешкия полиморфизъм.

Концепцията за “Deaf Gain” в дълбочина означава подхода към глухотата като
забравен начин на съществуване, начин, който отваря възприятия, перспективи и
идеи, по-рядко срещани, за по-голямата част от чуващите хора.
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От родители за родители...
Родителите на глухи деца често съобщават, че придобиват родителската си роля по
много начини. Те се учат и стават родители на Глухо дете, точно както за всяко дете.
Има само някои вариации. Както всички деца, Глухите деца се нуждаят от любов,
подкрепа, безопасност и напътствия.
Вариациите са подчертани, защото родителската роля се основава на комуникацията.
Развитието на добра комуникация е от жизненоважно значение за глухите
деца и техните семейства. Добрата комуникация и добрите умения
позволяват на детето да се учи от другите и да влияе на света около него.
Това е много важен елемент на емоционалното и личностно развитие, но и на
развитието на социалните умения.
Възможността да общувате добре с детето си прави по-лесно поемането на
родителската роля. Да станеш родител на Глухо дете може да се превърне в
положително преживяване.
Изследванията по целия свят показват, че факторите, които влияят върху
социално-емоционалното развитие на Глухите деца, са влиянието на
семейството, по-широката социална среда на Глухото дете и дори
социално-емоционалните умения, които семейството трябва да прехвърли
пряко или косвено на детето чрез ежедневна грижа и комуникация.
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Този напредък беше потвърден и за гръцката популация на глухи ученици, където
изследванията показаха, че развитието на представата за себе си сред Глухите деца
на Глухи родители е по-високо в сравнение с това на глухите деца на чуващи
родители.
В случая при глухите деца сътрудничеството между училището и семейството е
важен фактор за напредъка на детето.
Подкрепата на цялото семейство трябва да бъде основна грижа на всички
услуги и специалисти, които са включени, така че семейството да може да
приеме глухотата на един от членовете си като реалност, която трябва да бъде
функционално интегрирана в ежедневието му.
Някои родители съобщават, че са подложени на голям натиск при вземането
на решение, свързан с избор по отношение на детето си.
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Има няколко варианта по отношение на комуникационния подход, който ще
използвате с вашето дете, но е важно да запомните:

Изборът, който правите, не е за цял
живот.

Може да се наложи да промените подхода си, докато научавате повече за нуждите
и предпочитанията на собственото си дете.
Правилният начин да подходите към комуникацията е този, който работи
най-добре за вас, вашето семейство и вашето дете.
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От глухи за глухи...
"Омбудсманът на глухите " е концепция с международен обхват, която се отнася
до защита на правата на Глухите от Глухи модели за подражание.
С други думи, това е подкрепата от Глухите хора за Глухите хора.
В този контекст много Глухи хора, активни членове на общността на Глухите, са
активни и с водеща роля, защитавайки равния достъп за всички глухи хора във
всички области на живота.
Ролята на Глухия лидер-защитник е да разпространява информация за правата, които
всички Глухи хора, без изключение, трябва да ползват.
Крайната цел обаче не е постоянното представяне на Глухите от други Глухи хора,
а овластяването на всички Глухи хора за самозастъпничество.
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От глухи за глухи...
Всички Глухи хора трябва да знаят законите, които защитават гражданските
им права и да знаят как да ги упражняват.
Освен това, глухите хора се научават да описват собствените си умения и
нужди, да си поставят собствени цели и да създават план за постигането им.
Те знаят как, от кого и кога могат да поискат помощ.
Те вземат решения и след това поемат отговорност за справяне с
последиците от тези решения.
Чрез подкрепа от глухи защитници се увеличават уменията за самозастъпничество,
качеството на живот и общото благосъстояние се увеличават.

Умения като комуникация, сътрудничество, непрекъснато обучение
са важни умения, необходими на всеки, който е Глух омбудсман.
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Малкият Панайотис е Глух с главно "Г" и иска да
сподели с вас информация за своя живот и този
на други Глухи хора в неговата общност.
Книгата е адресирана до родители, учители и тези,
които искат да получат представа за глухотата и
ежедневието на хората със слухови проблеми.
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