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Интелектуален продукт 5 – Най-добри практики
Това Ръководство за най-добри практики е представяне стъпка по стъпка на
специфичните препоръчителни практики за глухи възрастни като ролеви модели
за света на чуващите.
То има формат на брошура, която включва всички препоръчани най-добри
практики, документирани от нашите настолни проучвания, относно състоянието
на изкуството на глухите модели за подражание и академичните научни
публикации, и може да се използва от различни заинтересовани страни,
политици, родители и практици.
Водещата организация на дейността, Асоциацията на глухите хора (DPAM),
Малта, координира резултатите от най-добрите практики.
Задачите, водещи до производството на планирания интелектуален продукт:
• Схема за продукта, която беше достъпна за всички партньори.
• Шаблон за документи със съдържанието на продукта (на английски език),
предоставен от координатора на продукта.
• Преглеждане на продукта от всички партньори – координаторът на
продукта използва обратната връзка от прегледа на партньорите, за да
редактира продукта.
• Всички партньори извършват финален преглед на продукта.
• Преводът на продукцията на националните езици (български, гръцки и
малтийски) се извършва от съответните партньори.
МЕТОДИКА
1. След задълбочени изследвания констатирахме проблеми в областта на
семейството, образованието, заетостта, услугите и социалния живот. В
допълнение, Състоянието на изкуството на глухите модели за подражание
и Академичните научни публикации събраха примери за най-добри
практики от различни страни и асоциации на глухите.
2. Разработихме набор от хипотези и тествахме хипотезите чрез провеждане
на интервюта в пилотно проучване.
3. Разработихме подробен формуляр за най-добри практики, така че
участващите организации да могат ефективно да прилагат практиките в
собствените си организации.
4. Разработихме окончателното Ръководство за най-добри практики за
публикуване.
5. Публикувахме окончателното и завършено Ръководство за най-добри
практики на портала на проекта и разпространихме продукта до различни
заинтересовани страни.
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Sign Links - Ръководство за най-добри
практики

Семейство
Факти
НИКАКЪВ ОПИТ, СВЪРЗАН СЪС ЗАГУБА НА СЛУХ
По-малко от 7% от децата с увреден слух (глухи или тежкочуващи ) са родени от
родители с увреден слух (глухи или тежкочуващи). Това означава, че по-голямата
част от родителите на деца с увреден слух имат малък или никакъв личен опит
със загуба на слуха. Като пряка последица децата се раждат в среда, в която
родителите им не познават Глухотата и не са подготвени да живеят с нея.
РАЗТРЕВОЖЕНИ РОДИТЕЛИ
Повечето родители съобщават, че диагнозата загуба на слуха предизвиква
негативни емоции, като шокът и травмата са най-често споменаваните чувства.
Възможно е родителите да изпитват скръб, гняв, вина, отричане, объркване и
чувство на безпомощност.
ПАТОЛОГИЧЕН ПОДХОД
Обикновено родителите не влизат в контакт с възрастни глухи дори след като
детето им е диагностицирано, че е глухо. След диагностицирането родителите
влизат в контакт главно с лекари, логопеди, аудиолози, всички те имат
патологичен подход към проблема, което от своя страна ще повлияе на начина,
по който родителите възприемат глухотата, което ги кара да се колебаят или да
не желаят да използват жестов език.
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Лекарите като цяло са фокусирани върху медицинския възглед за глухотата. Те
биха предали идеята, че е по-добре за глухите деца да се научат да говорят и чуват
с помощта на кохлеарни импланти или слухови апарати като единствен начин да
се впишат в обществото и да бъдат успешни, вместо да насърчават родителите да
се присъединят към общности на глухите и да научат жестовия език.
ЛИПСВА ДОСТЪП ДО ЕЗИК
Глухите деца рядко общуват с глухи възрастни, преди да са навлезли вече в
образователна среда. По-голямата част от глухите деца (~95%) са родени от
чуващи родители и като цяло от семейства, които не знаят и не използват
жестовия език в ежедневната си комуникация, което води до потенциално
състояние на езикова депривация (лишаване от използването на език). Липсата
на възможност за общуване има пагубно въздействие върху всяко дете,
независимо дали чува или е глухо, и може сериозно да засегне неговите
когнитивни способности и развитие.
ДУШЕВНО ЗДРАВЕ
Много глухи деца растат със социални и емоционални проблеми или изпитват
езиково забавяне, защото нямат достъп до езика.
Тази ситуация излага на риск глухите хора с четири пъти по-голяма вероятност
те да имат проблеми с психичното здраве, отколкото други членове на
обществото.
Те имат психични проблеми поради изолацията и липсата на комуникация, които
изпитват през първите месеци или години от съществуването си, което
неминуемо рефлектира върху когнитивните им способности.
Това се случва, например, когато глухото дете расте, без да се учи как да
жестикулира (да използва жестов език), никога не среща глух човек или
връстник, който е глух като него, не расте, установявайки връзка с Глухи модели
за подражание.
ЛИПСА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И УСТРОЙСТВА
Документирано е, че има липса на техническо оборудване на мястото, където
живеят глухи деца.
ОТНОШЕНИЕ НА СВРЪХЗАЩИТА ОТ РОДИТЕЛИТЕ
Родителите обикновено изразяват прекомерна защита към своето глухо дете по
отношение на неговите братя и сестри, което не е от никаква полза за децата, и
вместо това води до чувство на изолация.
НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА
Повечето родители не избират подходящата училищна среда за своето глухо
дете, не помагат на децата си с домашните и не ги насърчават да участват в
извънкласни дейности.
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Най-добри практики
ДЕПАТОЛОГИЗИРАНЕ НА ГЛУХОТАТА. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН
ПОДХОД.
Лекарите и широката общественост са склонни да се фокусират върху
медицинския възглед за глухотата. Те виждат глухото дете като нещо, което може
само да бъде поправено.
Ученията (науката) за глухите обаче са академични дисциплини, свързани с
изучаването на социалния живот на глухите на човешки групи и индивиди.
Тези дисциплини образуват интердисциплинарна област, която съчетава
съдържание и методологии от културни изследвания, антропология, икономика,
политически науки, история, география, психология, социални изследвания и
социология, наред с други.
Широката общественост и обществото трябва да престанат да третират
глухотата само като медицинско разстройство и по-скоро да мислят за
глухотата като за общност, която има култура, богата история и традиции и найважното има език.
Използването на Глухи ролеви модели е част от това решение. Контактът с
Глухите модели за подражание ще подобри света както на чуващите, така и на
глухите, в който живеят децата и техните семейства.
УСВОЯВАНЕ НА ЕЗИК
Глухите деца, като човешки същества и също като чуващите деца, се нуждаят от
усвояване на език като основа за здравословен растеж и личностно развитие.
След диагностицирането на глухота, семейството трябва да започне да изучава
и използва жестовия език възможно най-скоро, тъй като това ще задейства,
инициира и насърчи здравословното израстване и личностно развитие на детето,
като същевременно избягва риска от езиково забавяне и/или проблеми с
психичното здраве.
Използването на Глухи модели за подражание като жестов езиков модел и като
ментори, възможно най-рано в живота на глухото дете, е от изключително
значение.
ГЛУХИ РОЛЕВИ МОДЕЛИ (ГРМ)
Глухите модели за подражание са много важни и играят решаваща роля в личното
развитие и здравословното израстване на глухите деца.
Те действат като основна отправна точка, като наставляват, образоват,
успокояват и вдъхновяват децата относно състоянието на глухота през целия
процес на израстване.
ГРМ помага на глухите деца да растат силни чрез подхранване на положителни
и уверени чувства към себе си, без да се чувстват по-малко или по-низши от
другите хора само защото не чуват.
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Освен това ГРМ са глухи хора, които знаят какво в образователния процес работи
и какво не.
Поради тези причини те трябва да бъдат включени в процеса на подкрепа на
родителите и глухото дете в ранните етапи от живота на детето.
Глухите деца, техните родители и членовете на разширеното семейство трябва да
влязат в контакт с глухи ролеви модели, от местната общност на глухите,
възможно най-скоро и да установят последователни взаимоотношения.
КОНТАКТИ С ГЛУХИ И СВЕТА НА ЧУВАЩИТЕ
За глухите деца е важно да имат връстници като приятели, други деца, роднини
или членове на семейството, които са глухи като тях и с които могат да растат
заедно.
Освен глухите деца и техните родители, в процеса трябва да участват и други
членове на семейството, като баби и дядовци, братя и сестри. Глухите модели за
подражание могат да бъдат силна връзка между глухите и света на чуващите.
ПОДХОДЯЩА СРЕДА
Семейството трябва да предлага подходяща среда за балансирано и
емоционално развитие на глухото дете. Семейството трябва да приеме ефективни
комуникативни стратегии, които зачитат естествения език на детето,
включително жестовия език.
Семейството трябва също така да насърчава заниманията след училище, които
ще развият свободното време на глухото дете по творчески начин.
УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА - Трябва да се създадат услуги за подкрепа за
родители и техните деца, които да допринасят за депатологизирането на
глухотата чрез дейности като:
• Родителите трябва да бъдат информирани възможно най-скоро за всички
технологични помощни средства и трябва да бъдат напътствани при избора и
инсталирането на техническо оборудване, където живее глухото дете, като
например механизми, които биха могли да трансформират звуковите сигнали
във визуални.
• Дайте възможност на глухото дете да преживее и изследва самостоятелно
света, който го заобикаля, и да може да се развие в нормална и пълноценна
личност като другите деца, като бъде защитено, но НЕ прекалено защитено.
• Родителите трябва да имат правото и възможността да избират между
различни образователни среди и накрая да изберат тази, която позволява на
детето им да развие максимално своите способности и умения.
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SIGN LINKS - ПРИМЕРИ ЗА НАЙДОБРИ ПРАКТИКИ
Ръководство за Глухи ролеви модели
Партньорите на проекта Sign Lings Project (https://signlinks.eu/) разработиха
Ръководство на четири езика (български, английски, гръцки и малтийски) за да
подкрепят всички най-добри практики с цялата въвеждаща информация, както за
света на чуващите така и на глухите.
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Групи за подкрепа на семейството
Партньорите на проекта Sign Links (https://signlinks.eu/) разработиха стажантски
семинари за подкрепа на семейства на глухи деца. Глухите ролеви модели
участват активно в програмата за подкрепа на глухи деца и техните семейства.
Целта на семинарите е да обучат чуващите родители как да общуват със своите
глухи деца, да засилят знанията на родителите с достъп до информация, да
насърчат двуезичното развитие на глухите деца и да свържат цялото семейство с
общността на глухите.

Групови срещи на семинарите
Глухи възрастни стажанти работят в работилниците/семинарите, като носители
на жестовия език, потребители на жестовия език, учители по жестов език и
обсъждат проблемите на глухотата и техния опит на глухи хора, като част от
семейна интервенция.

Глухи възрастни ролеви модели с глухи ученици
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ОБРАЗОВАНИЕ
Факти
ОТПАДАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕ
Изглежда има отпадане на глухи ученици по време на началното и средното
образование. Множество фактори са отговорни за ситуацията.
Съществува неефективност на образователната система в различна степен, в
зависимост от страната. Мотивационни последици, като липса на себеприемане,
съветване от глухи ролеви модели и насърчаване от семейството също играят
важна роля като основа на проблема.
БАРИЕРИ
Въз основа на своя опит в училище, много глухи ролеви модели посочват
съществуването на бариери в академично им образование, задължителна устна
комуникация, насилие и съществуването на занижени очаквания на учителите
към техните глухи ученици.
ЛИПСА НА КОМУНИКАЦИЯ
Липсва ефективна двустранна комуникация между учители и ученици. Начинът,
по който глухите деца общуват със своите учители варира в различните страни,
като орализмът все още играе основна роля. Това показва, че използването на реч
и четене по устните все още е доминиращо и най-често използвани, отколкото
жестовия език.
Освен това учителите общуват помежду си основно чрез реч, без да вземат
предвид негативните чувства, които предизвикват у глухите деца.
ЛИПСА НА ГЛУХИ РОЛЕВИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА
Използването на глухи модели за подражание и преводачи в образованието или
не съществува, или е недостатъчно, за да се предложи подходяща образователна
среда за глухите деца.

Най-добри практики
РАННО ОБУЧЕНИЕ
Трябва да се осигури ранно обучение и образование за глухите деца, което
включва ролеви модели на жестовия език като съществена част.
УЧИТЕЛИ И РОЛЕВИ МОДЕЛИ
Повече учители по жестов език и глухи ролеви модели трябва да бъдат обучени
и наети, както в държавните училища, така и в училищата за глухи.
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РАВЕНСТВО
Равноправното образование за глухите трябва да бъде двуезично, двукултурно
образование, съобразено с изискванията на глухотата, с ролеви модели на жестов
език като доминиращ елемент.
ДВУЕЗИЧНИ МОДЕЛИ
Двуезичните образователни модели за глухи хора трябва да бъдат допълнително
развити и достъпни във възможно най-много образователни контексти.
ПРЕПОДАВАНЕ НА НАСЛЕДСТВОТО НА ГЛУХИТЕ - КУЛТУРА НА
ГЛУХИТЕ
За да се изгради идентичността на глухите деца, „преподаване на наследството“
и културата на глухите трябва да се разглеждат като стълб на образователната
система на глухите. То показва как хората с увреден слух имат езикова и културна
общност с много важни личности в историята, с положителни перспективи за
живота и работата в областта на глухотата.
Глухите деца и глухите хора като цяло имат правото да знаят, че принадлежат
към красива общност, която има прекрасна култура, богата история и традиции,
и има истински език със собствена граматика и синтаксис.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ
В училище, в което има глухи ученици, персоналът трябва да знае и използва
поне основен жестов език, докато персоналът в училищата за глухи трябва да
владее и да използва жестов език.
Жестовият език трябва да се използва по време на учебния процес в училищата
за глухи, като в масовите училища с глухи ученици трябва да разполагат със
специален (за глухи) педагог, който знае и използва умело езика на глухите.
ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК КАТО ПЪРВИ ЕЗИК
Жестовият език трябва да се преподава като първи език в училищата за глухи.
ГЛУХИ УЧИТЕЛИ
В класната стая глухите ученици трябва да разчитат на глухи учители и/или на
глухи ролеви модели на жестовия език за да се постигне ефективна и цялостна
образователна система.
УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩА ЗА ГЛУХИ
Учителите в училищата за глухи трябва да са високо образовани, да владеят
отлично жестовия език и да са запознати с културата на глухите в своята страна.
По същия начин те трябва да посещават глухи ученици в масовите училища.
ГЪВКАВОСТ
Учебната програма в училище трябва да бъде гъвкава и адаптирана към нуждите
на глухите деца и да е насочена към цялостно развитие на техните способности.
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ГЛУХИТЕ
Образователните материали за глухи деца трябва да са достъпни на всички нива
на образование. Съдържанието на жестов език трябва да бъде изпълнено от
носители на жестовия език и глухи модели на жестовия език.
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
По време на образователното и професионално обучение на всички глухи трябва
да се даде възможност за постоянна работа с използване на информационни и
комуникационни технологии.
УСЛУГИ НА ВИСОКО НИВО
Трябва да се осигури високо ниво на услуги за подкрепа на всички нива на
образование и да се разшири използването на глухи ролеви модели заедно с
жестови преводачи, където е необходимо.
УНИВЕРСИТЕТ
Трябва да се създадат университетски програми за жестови преводачи.
МЕДИИ И ЧУВАЩИ ХОРА
Трябва да има осведоменост за жестовия език по телевизиите, като например,
излъчване на видеоклипове за изучаване на основен жестов език от широката
публика.
Образователната телевизия трябва да бъде достъпна за всички глухи деца и
ученици.
ГОВОРИМ И ПИСМЕН ЕЗИК
Трябва решително и систематично да се насърчава придобиването на знания на
глухите хора по говоримите и писмените езици на тяхната среда чрез:
- мултимедийни курсове по писмени езици, като се вземат предвид
жестовите езици (конструктивно преподаване, помощна функция на жестов
език и т.н.), за да се позволи или подобри достъпът за глухите до писмената
информация на чуващото общество;
- изследване на билингвизма и вторите езици за глухи хора.
ЖЕСТОВ ЕЗИК ЗА ЧУВАЩИ ДЕЦА
Жестовият език трябва да бъде преподаван като втори език и да бъде предлаган
като опция за обучителен курс на чуващи деца в масовите училища.
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Трябва да има специална подкрепа за глухите във висшето образование:
например, систематично предлагане на услуги (квалифицирани глухи ролеви
модели, жестови преводачи, обучители, извършване на записки), информация,
посредничество и центрове за консултиране.
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SIGN LINKS ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Партньорите на проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) разработиха примери за
най-добри практики на четири езика (български, английски, гръцки и малтийски)
в подкрепа на цялостно преподаване на жестов език като първи език и
образователни двуезични материали като напр. книги на жестов език, създадени
от глухи ролеви модели.

ПРЕПОДАВАНЕ НА ЖЕСТОВ ЕЗИК КАТО ПЪРВИ
ЕЗИК
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Signing books
https://signlinks.eu/e-books/
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НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА
Факти
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
Проблемите, които глухите изпитват при намирането на работа, те отдават главно
на глухотата си.
Самата глухота, заедно с комуникационните проблеми, също се счита за причина
на факта, че глухите хора в огромното си мнозинство не са наети в професия,
която всъщност харесват.
УСЛУГИ
Глухите хора обикновено нямат достъп до услуги, осигуряващи образование и
обучение през целия живот.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Въпреки че дискриминацията, основана на увреждане, е забранена в ЕС, има
огромна липса при прилагането и изпълнението на това право, тъй като много
глухи хора смятат, че техните доходи и тяхното повишение в работата не са равни
в сравнение с тези на чуващите им колеги.
Нещо повече, те изглежда получават дискриминационно или по-неблагоприятно
отношение от своя работодател в сравнение с чуващите си колеги.
Те също така вярват, че работодателите, които избягват да наемат глухи хора, го
правят главно поради страх, невежество и липса на информация за глухите.

Най-добри практики
РАВЕНСТВО
Трябва да се предоставят равни възможности за продуктивна и доходоносна
заетост на пазара на труда. За глухите трябва да има равен достъп до всички общи
мерки за подобряване на пригодността за заетост, както и за осигуряване на
работа в рамките на отворен пазар на труда. Тя трябва да бъде консолидирана
чрез приемане на наистина радикално законодателство както на национално, така
и на общоевропейско ниво.
ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ
Глухите хора трябва да имат достъп до всички области на заетост (включително,
но не само нови видове заетост, като глухи ролеви модели). В контекста на
образователния процес трябва да има подходящо професионално консултиране.
Това трябва да бъде допълнително разширено чрез включване на глухи ролеви
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модели, действащи като специални съветници с познания за глухотата и жестовия
език, за да се гарантира, че глухият човек е поставен на работна позиция, която
отговаря на неговите/нейните таланти и очаквания.
КОМУНИКАТИВНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Необходимите комуникативни договорености, като ролеви модели на глухите и
преводачи, трябва да са възможни. Това ще осигури достъп до всички процедури
и средства за обучение през целия живот, така че глухите хора да могат да
отговорят на нуждите от придобиване на широк спектър от умения и да се
адаптират към непрекъснато нарастващите нужди на работодателите.
ОПЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Лесен достъп до широка гама от възможности за обучение, така че да се осигури
не само интеграция, но и продължително продуктивно оставане на глухите на
пазара на труда, трябва да се комбинира с процеса на информиране, насърчаване
и подкрепа на работодателите чрез националните и транснационалните политики
за глухите.
БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА
Насърчаване на приемането на подходящо законодателство срещу пряката
дискриминация, дължаща се на невежество и предразсъдъци, и непряката
дискриминация, дължаща се на отказ от това, което би било „разумно улесняване
на адаптирането“ чрез технологични средства.
СВЕТОВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ГЛУХИТЕ
Публичната администрация трябва да насърчава разработването на кампании за
повишаване на осведомеността сред компаниите относно характеристиките на
глухите хора и техните професионални способности. Тези кампании трябва да
бъдат проектирани и реализирани от мултидисциплинарни екипи, съставени от
Глухи модели за подражание и чуващи експерти в общността на глухите и
работната сфера.
ТРУДОВА ПОДГОТОВКА
Трябва да се създадат постоянни служби за информация и трудово обучение,
състоящи се от мултидисциплинарни екипи със същите характеристики като
горните.
ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
За да се направи професионална интеграция на Глухите модели за подражание
във всички професионални области, компаниите трябва да разчитат на Глухи
модели за подражание и преводачи на жестов език или да разработят програми за
обучение по жестов език, насочени към служителите на компанията, в която
работи глухият човек.
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SIGN LINGS ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Партньорите на проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) разработиха примери за
най-добри практики за обучение на възрастни през целия живот, използвайки
достъпна платформа за масови отворени онлайн курсове, един революционен
подход
към
дистанционно
преподаване
и
учене:
http://www.openpediax.com/courses.
OpenpediaX беше разработена от партньора по проекта Open Pedia, базирана на
популярната платформа с отворен код EDX, разработена от Харвард и
Масачузетския технологичен институт, която е иновативна онлайн платформа за
обучение Sign Links, насърчаваща достъпността за всички, включително глухи и
участници с увреден слух, със или без други увреждания.

.
Интерфейсът за достъпност на OpenpediaX.
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УСЛУГИ
Факти
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ДОСТЪП ДО УСЛУГИ
Глухите хора се сблъскват с дискриминация на достъп до заетост, образование и
обучение за възрастни и социален живот в различна степен, в зависимост от
страната и географските области в рамките на ЕС.
ЛИПСА НА КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Глухите хора се сблъскват с липса на достъпност по отношение на
комуникацията и информацията в няколко сектора, като транспорт, обществени
услуги, включително здравеопазване, магазини, също и съдилища и полиция.
ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ
Преводаческите услуги не винаги са достатъчни по отношение на организация,
качество и наличност.

Най-добри практики
Трябва да се създадат специфични условия за лесен достъп до информация и
комуникация. Трябва да се използват всички подходящи технологични
възможности с акцент върху електронните източници на информация, както
следва:
• Подобрен достъп до интернет и световната мрежа, т.е. по-добър и
подобрен софтуер за визуална комуникация;
• увеличаване на броя на телевизионните програми със субтитри и жестов
превод;
• насърчаване на създаването на телевизионни програми и новини
изключително за глухи;
• разработване на общи стандарти за средства за комуникация;
• сътрудничество на европейско ниво за подобряване и напредък в
технологичните средства;
• увеличаване на участието на Глухи ролеви модели в програмите на ЕС за
съответните технически разработки,
• популяризиране на база данни на специфични за глухите проекти с достъп
за информация и консултации;
• по-добра визуална информация в зоните на масов обществен транспорт
(летища, жп гари, автогари) и непрекъсната информация по време на
използването на транспорт от глухи хора;
• интерактивна кабина или екрани в търговския център за глухите
посетители, с цел подобряване на посещението, които да им помагат да
намерят карти и/или друга подходяща информация;
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•
•
•
•

ефективните услуги за социална работа трябва да се подобрят чрез
включване на Глухи модели за подражание в полза на глухите;
предоставяне на услуги за психично здраве на глухи хора на общностно
ниво;
при всички услуги, от които се възползват глухи хора, трябва да има
жестов превод;
обучение и наемане на глухи преводачи, чиито услуги могат да се
използват на местно и международно ниво.

В допълнение:
o Услугите за обучение и жестов превод трябва да бъдат допълнително
развити чрез включване на Глухи ролеви модели като глухи преводачи.
o Информиране на света на глухите, както и на света на чуващите, за това
как най-добре да се използват услугите за жестов превод.
o Подобряване на образованието и специализацията на жестовите
преводачи в области като законодателство, образование, медицина, наука
и международни жестови езици.
o Подобряване на текущата наличност и организация на услугите за жестов
превод, включително глухи преводачи.
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SIGN LINGS ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ
ПРАКТИКИ
УСЛУГИ ЗА УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ
Партньорите на проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) разработиха примери за
най-добри практики за услуги за глухи семейства на украински бежанци, като
използват Глухи ролеви модели, обучители и стажанти, като преводачи,
съветници и застъпници на семействата.

С въздействие върху заместник министъра на образованието!
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Глухи ролеви модели като глухи преводачи
Партньорите по проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) са използвали Глухи
ролеви модели за преводачи в национални и международни срещи и материали
за обучение.
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СОЦИАЛЕН ЖИВОТ
Факти
ВКЛЮЧВАНЕ
Глухите модели за подражание смятат себе си за членове на езикова и културна
малцинствена група. Те съобщават, че техният език е потиснат, непризнат или е
по-малко използван, отколкото би трябвало. Докато техният език не се признае
от чуващите учреждения, глухите ще продължат да бъдат изключвани от
основните социални права, от които членовете на доминиращия чуващ свят се
ползват, като даденост.
ПРИЗНАВАНЕ НА ЖЕСТОВИЯ ЕЗИК
Глухите хора не виждат своите национални жестови езици признати в
ежедневието на техния социален живот. Нещо повече, трябва да ги изучаваме
непрекъснато, да правим изследвания върху тях и да ги развиваме допълнително.
ЦЕНТРОВЕ ЗА ГЛУХИ
Организациите/федерациите/асоциациите на глухите представляват важни
центрове за справка и подкрепа за своите членове.
ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЕТА НА ГЛУХИТЕ
По-голямата част от членовете на чуващото общество са слабо информирани за
глухата общност и културата на глухите. За съжаление, понякога дори самите
глухи хора не знаят, че съществува Глуха общност и Глуха култура.
Best Practices

Най-добри практики
•
•
•
•

•
•

Жестовите езици трябва да бъдат законово установени от всяка държавачленка.
Признаване на общността на глухите като езиково малцинство със
собствен жестов език във всяка страна от ЕС.
Насърчаване на изследванията за намиране на практическо приложение,
според нуждите на глухите.
Засилено сътрудничество на Глухите модели за подражание в областта на
научните изследвания. Глухите ролеви модели вероятно ще се нуждаят от
нещо като „положителна дискриминация“, за да могат да се конкурират
със чуващите хора като изследователи, т.е. по отношение на
квалификациите, необходими за работа.
Основна отговорност на общността на глухите и правителствата е да
укрепват, подкрепят и модернизират клубовете на глухите.
Организиране на дейности за глухи деца и глухи младежи в клубовете за
глухи, за да им се предоставят възможности да научат за културата на
глухите и да станат членове на общността на глухите чрез тези дейности.
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•

•
•
•
•

Глухите модели за подражание трябва да бъдат основна част от тези
дейности.
Помощта трябва да бъде предложена чрез засилване на комуникацията
между националните организации на глухите, като по този начин им се
даде възможност да следват много по-силна политика, защитаваща
правата на своите членове.
Разширено сътрудничество между организации на глухите,
административни власти, социални партньори и неправителствени
организации на национално ниво.
Координиране на дейностите във всички държави-членки на ЕС.
Популяризиране на изкуството на глухите и културата на глухите.
Достъпност до политическия и културен живот на страната (чрез Глухи
ролеви модели и преводачи) чрез:
• ефективен достъп до развлечения и спортни събития;
• превод на съответното законодателство и национални
стратегии на жестов език, за да се позволи на глухите хора
да могат ефективно да участват в обществото като
граждани;
• превод на религиозни текстове на жестов език, за да могат
глухите да участват в религиозния живот на своята страна;
• премахване на законодателни актове, причиняващи
дискриминация на глухите;
• насърчаване на участието на представители на глухите в
съответните дейности и вземане на политически решения в
рамките на европейските институции;
• информиране на чуващата общност и политическата власт
за глухата общност, "езиковия проблем" и глухата култура
(чрез Глухите ролеви модели, клубовете за глухи, училищно
обучение и др.);
• глухата общност трябва да допринесе за засилване на
интереса на чуващото общество към глухотата и
необходимостта от специален тип комуникация,
насърчаваща и осигуряваща по-добра интеграция и
съвместно съществуване между глухи и чуващи хора.
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SIGN LINGS ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ
ПРАКТИКИ
Партньорите по проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) разработиха примери за
най-добри практики за овластяване на глухите, сътрудничество между света на
чуващите и глухите, признаване на жестовия език в България, Глухите ролеви
модели като основна част от дейностите, сътрудничеството на Глухите ролеви
модели в областта на научните изследвания, всичко според нуждите на глухите.
Сътрудничество между чуващия и глухия свят.

Глухи и чуващи хора работят заедно
Признаване на жестовия език в България

Поздравления за нашия партньор по проекта, Съюза на глухите в България, за
чудесното им постижение – официално признаване на българския жестов език:
важна стъпка към гарантиране на човешките права на глухите в България.
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Глухите модели за подражание са важна част от дейностите:

Образователна телевизия.

https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spitigrammatiki-a1-noimatiki-glwssa
https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/mathainoume-sto-spiti/mathainoume-spitidiathematiko-a2-noimatiki-glwssa
От глухи за глухи

Ръководството за Глухи ролеви модели „От глухи за глухи“ е инструмент,
разработен от Глухи модели за подражание за обучение на възрастни глухи като
професионалисти, които да подкрепят и дават възможност на чуващите и
възрастните глухи (професионалисти, членове на семейството, колеги) да
работят и да си сътрудничат с глухи хора от ранна до зряла възраст.
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Сътрудничество на Глухи ролеви модели в областта на научните изследвания

Партньорите по проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) си сътрудничат с Глухи
модели за подражание в областта на всички изследвания и изпълнение на
проекта.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejt0ANMdNCiLJn4nXXHOsQK5IJPHZZZtYwN9oFVu_W9P-1w/viewform
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Популяризиране на изкуството на глухите, глухата култура и разнообразието

Партньорите по проекта Sign Lings (https://signlinks.eu/) са включили
насърчаването на изкуството на глухите, културата на глухите и разнообразието
в много от своите действия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подобряването на социалната реалност за глухите и премахването на всички
форми на дискриминация зависи от подобряването на достъпността и други
фактори, които сега предотвратяват, вместо да насърчават социалното
включване. Социалното включване ще стане реалност само чрез възприемането
на цялостен и интегриран подход, съобразен с различни аспекти на ежедневния
живот, включително образование, транспорт, структурирана среда,
техническа помощ и обществената информация. Глухите ролеви модели винаги
трябва да бъдат включвани и канени да допринесат в процеса на вземане на
решения и прилагането на стратегии, политики и услуги за глухи хора.
Жестовите връзки процъфтяват, за да свържат света на чуващите и света на
глухите в полза на глухите деца и техните семейства.

Заедно с най-добрите практики ние
сме по-силни!
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Deaf Adults as Role Models for the Hearing
World:
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Links of the Same
Chain

