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Карта сайта
Гръцката федерация на глухите в контекста на Европейската програма "Еразъм+",
1 KA2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA204 –
Стратегически партньорства за образование за възрастни, реализира проекта
"Глухи възрастни като модели за подражание за света на слуха: връзки от същата
верига" с акроним "Връзки към знаци" и кодов номер 2019-1-1-EL01. Държавните
стипендиантски фондации (IKY) са Националната агенция по програма
"Еразъм+". Участващите организациисе състоят от 6 отделни партньори,
базирани в 3 страни от Европейския съюз: Гърция, България и Малта. В резултат
на нашия проект ние адекватно обучихме глухите възрастни да бъдат модели за
подражание както за глухите, така и за слуховите светове. Това обучение даде
възможност на глухите и чуващите хора да живеят щастлив и продуктивен живот
и да определят стандарти, които другите да следват в нашите страни, ЕС и света.

Участващите организации

Участващите организации се състоят от 6 отделни партньори, базирани в 3 страни
от Европейския съюз (Гърция, България, Малта). Шестима участници от три
държави са част от проекта. Три национални асоциации на глухите,
представляващи глухите общности в съответните им страни от Южна Европа
(България, Гърция и Малта). И тримата са членове на Европейския съюз на
глухите (EUD) и Световната федерация на глухите (WFD). Един университет, едно
училище на глухите и трудно чуващите и една компания от частния сектор,
всички експерти в областта на глухотата и жестомимичния език, съставляват
стратегическото партньорство:
1. Гръцката федерация на глухите (HFD) лидер, Гърция.
2. Асоциацията на глухите хора (DPAM), Малта.
3. Съюзът на глухите в България (СДБ), България.
4. Университета на Западна Македония (UWM), Гърция.
5. Детска градина за глухи и трудно чуващи Argyroupolis (KDA),
Гърция.
6. Отворена педия (ОП), Гърция.

Контекстът
Повечето хора не влизат в контакт с глухи хора, освен ако нямат глухи членове в
семейството, в училище или възрастни на работното място. Чуването на хора има
погрешни схващания за глухи хора, жестомимичен език и глухата общност.
Повечето глухи хора (около 95%), по целия свят, имат слухови родители и не
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влизат в контакт с глухи възрастни и жестомимичен език преди възрастта, в която
започва формалното начално образование. По-голямата част от слуховите
родители не влизат във връзка с глухотата дори след като детето им е
диагностицирано, че е глухо. Може да звучи като парадокс, но такъв е случаят в
световен мащаб.
Тази липса на контакт и знания маргинализира глухите хора, техния език и
тяхната култура. Чуването на хора рядко се социализира с глухи възрастни.
Семействата на глухи деца влизат в контакт главно с лекари и логопеди, след
диагностицирането на глухота, следователно има патологичен подход на
проблема и неприемане на жестомимичния език и глухота.
Изслушването на възрастни и като цяло семейството или колегите на глухи хора
не знаят и не използват жестомимичен език в ежедневната си комуникация с тях.
Основната тенденция, наблюдавана все още днес в много европейски страни, е,
че чуването на хора изобщо не знае жестомимичен език. Тази липса на
комуникативна компетентност се идентифицира като корен на всички проблеми,
възникващи в семейството и нарастващи с практикуващи, колеги и света на слуха
като цяло. Съобщава се, че има висока корелация между комуникативната
компетентност по жестомимичен език и нивата и качеството на взаимодействие
между глухи и слухови хора (Kourbetis, Adamopoulou & Ferentinos 2005).
В такава комуникативна среда развитието на всеки език е силно забавено. Това
води до езиково лишаване от глухи деца и социално лишаване за глухи
възрастни.
В литературата от десетилетия се твърди, че здравословните, реалистични
очаквания за глухите, положителните реакции към глухотата и излагането на
глухи модели за подражание ще развият по-добре бикултурна идентичност и ще
формират здрави взаимоотношения както с глухите, така и със слуховите хора.
Придобиването на бикултурна идентичност е от решаващо значение за повечето
глухи хора в развитието на продуктивен и възнаграждаващ живот. Изслушването
на възрастни, които имат или работят с глухи хора от всички възрасти, ще се
възползва от контакт с глухи възрастни по отношение на разбирането и
приемането на глухота и глухата култура (Holcomb, 1997; Лейн, Хофмайстер и
Бахан 1996; Мурс 1996; Махши 1995; Удуърд 1989).

Целите на нашия проект
За да предотвратим езиково и социално лишаване на глухите по време на
изпълнението на проекта, ниеобучаваме:
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1. Глухи възрастни да бъдат ментори, модели за подражание и учители по
жестомимичен език на изслушване на възрастни и практикуващи и
2. членовете на общото слухово общество в следните области:
една. Развитие на информираността на хората за глухите хора компетенции и
умения, преподаване и използване на жестомимичен език в ежедневната им
комуникация
b. Подкрепа за комуникативно и психосоциално развитие на семейната среда
в. Използване на най-съвременните цифрови умения
г. Развитие на социални и организационни структури
Целевите групи, които проектът:
•
Преки бенефициенти: Глухи хора членове на глухите общности и техните
семейства.
•
Непреки бенефициенти:
à Изслушване на заинтересованите страни
à Национални и регионални асоциации на глухите,
à организации на хора с увреждания,
à хора с увреждания,
à Висши учебни заведения,
à центрове за професионално обучение,
à Професионалисти, работещи с глухи и трудно чуващи хора.
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Интелектуален продукт 6 - Препоръки за политиката
Препоръки за политикатасе отнасят до:

Най-важните моменти от нашите препоръки в кратко, ясно и ефективно
очертание, като се избягва прекомерната словесност.
Пълно представяне на нашите препоръки в отделни раздели, т.е. преглед на
основните въпроси, целенасочен анализ и осъществими решения.
Представяне на въпросите от гледна точка на ключови заинтересовани страни и
висши лица, вземащи решения, в авторитетна перспектива, без да се
преувеличават или преувеличаватгенерализациите.
Всички препоръки са добре уточнени от гледна точка на релевантни,
съществуващи и потенциални национални и европейски закони, регламенти и
настояща съществуваща политика.
Всички препоръки са съчетани с потенциални решения или насоки и са
придружени от интелектуални резултати за най-добри практики.
Всички препоръки са осъществими, ясни и приоритизирани.

Методология за разработване на политически препоръки

За да имаме политически препоръки, написани в професионално качество на
писане до очакваните стандарти и да дадем възможност на глухите общности,
ние създадохме семинар за писане на политики за всички участващи
организации на глухите: Съюзът на глухите в България (UDB), Асоциацията на
глухите хора (DPAM), Малта и Гръцката федерация на глухите ( HFD).
Партньорите по време на проекта Sign Links имаха отворени комуникационни
канали с политиците, за да представят съществуващите нужди и подходи към
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включването на глухите хора и възможностите за подобряване на положението
на глухите в света на слуха.
Партньорите създадоха устойчиви отношения с политиците на национално и
европейско равнище. Правителствените институции, политиците, местните и
европейските власти се насърчават да прилагат препоръките за политики, които
включват адаптирани и специфични за нуждите подходи за интегриране на
политиките на местно, национално и европейско равнище.
Един такъв пример за ефективни и устойчиви взаимоотношения с политиците е
работата на нашия партньор по Sign Links the Union of the Deaf in Bulgaria (UDB)
към официалното признаване на българския жестомимичен език, 21/01/2021:
важна стъпка към гарантиране на правата на човека на Deaf в България.
Поздравления за Съюза на глухите в България за прекрасното им постижение!

Политическите препоръки са в областите на:
1. Обществена осведоменост
2. Семейството
3. Образование и обучение
4. Преводачески и преводачески услуги
5. Здраве
6. Заетост
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Състояние на по-ити.ата / страните
партньори
България
В България на 23.12.2020 г. с Решение No 957 на Министерския съвет беше приета
Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 (НСПД). Това е
водещият стратегически документ в областта на правата на хората с увреждания,
чието изпълнение ще допринесе за създаването на по-добри условия и
възможности за тях да упражняват правата си и да участват в отделните сфери на
обществения живот, на равни начала с останалите български граждани.
Стратегията показва визията, приоритетите и мерките за развитие на политиката
в тази област и за подобряване на положението на хората с увреждания в
България с оглед пълното им включване в обществото. Този стратегически
документ е особено важен за осъществяването на целенасочена,
последователна и устойчива политика в областта на правата на хората с
увреждания, насочена към прилагане на интегриран подход с хоризонтално
въздействие, обединяване на ресурси в различни секторни политики, съответно
в дългосрочен план. Основната цел на Националната стратегия е да подобри
качеството на живот на хората с увреждания чрез създаване на условия и
осигуряване на възможности за тяхното пълноценно и равноправно участие в
общността. В изпълнение на тази цел в стратегията са формулирани 7 ключови
приоритета:
1. Осигуряване на достъпността на околната среда.
2. Осигуряване на достъп до приобщаващо образование и осигуряване на
възможности за учене през целия живот.
3. Осигуряване на устойчивост на достъпни и качествени здравни услуги,
включително достъп до хабилитация и рехабилитация без
дискриминация, основана на увреждане.
4. Осигуряване на възможности за работа и заетост и подходящи условия
на труд.
5. Осигуряване на възможности за участие в културния живот, в спортните
и развлекателните дейности.
6. Осигуряване на социална закрила и подкрепа в общността.
7. Гарантиране правата на децата с увреждания. В тази посока на 28
октомври 2021 г. беше приет План за действие за периода 2021-2022 г. за
изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания 2021-
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2030.
С приемането на Закона за българския жестомимичен език се изпълнява
Стратегическа цел 4.2: "Въвеждане на жестомимичен език" от Плана за действие
на България за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания (2015 - 2020 г.).
Всички представители на 44-то Народно събрание разбраха значението на
българския жестомимичен език и единодушно го подкрепиха на 21 януари 2021
г. Законът за българския жестомимичен език (LBSL) влезе в сила на 6 февруари
2021 г. и бе обнародван в брой 9 на "Държавен вестник" на 9 февруари 2021 г.
Новоприетият Закон за българския жестомимичен език признава българския
жестомимичен език като независим и пълноправен език за комуникация в
България. Това е напълно нов регламент, който регулира правото на глухите хора
да бъдат равни граждани. След влизането му в сила имаше движение в
общността на глухите и глухите хора, като естествени говорители на езика, които
започнаха да участват в процеса на неговото развитие и да създават услуги в
образователния и социалния живот.
Законът за българския жестомимичен език е разработен в съответствие с
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и основната му цел е да
признае езиковия статус на българския жестомимичен език и да зачита правото
на глухите хора да изразяват себе си чрез български жестомимичен език.
Основните цели на Закона за българския жестомимичен език са:
- признаване на българския жестомимичен език като естествен, независим език.
- предоставяне на безплатни преводи от и на български жестомимичен език за
глухи и глухи хора.
- признаване на културната и езиковата идентичност на членовете на общността
на глухите.
- формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и
използване на българския жестомимичен език, за да се осигурят равни
възможности за глухите и глухите хора за пълното им включване и участие в
обществения живот.
- прилагане на българския жестомимичен език в системата на предучилищното,
училищното и висшето образование.
- обучение на учители/обучители на български жестомимичен език.
- осигуряване на комуникация с помощта на съвременни информационни
технологии чрез български жестомимичен език.
Въпреки всичко казано по-горе, гражданите с увреден слух в България (глухи и
частично увреден слух) все още изпитват спешна нужда да подобрят условията
си на живот, образование и труд, те не се чувстват като пълноправни членове на
обществото и не са равни в много сфери на живот и дейност.
Една от водещите причини е съществуващата дискриминация срещу хора със
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слухови увреждания в страната, не само по отношение на образованието и
осигуряването на достоен труд и професия, но и по отношение на пълния достъп
до информация от медии, телевизия и важни държавни събития, като
провеждане на избори, и това се случва въпреки факта, че Република България е
ратифицирала Конвенцията за правата на хората с увреждания.
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Малта
На 16 март 2016 г. Малта призна малтийския жестомимичен език като официален
език на Малта със Закона за признаване на малтийски жестомимичен език,
издаден през 2016 г. (Закони на Малта). 2016. Глава 556: Малтийски закон за
признаване на жестомимичен език). Ил-Лингва Тас-Синджали Малтия или
малтийски жестомимичен език (LSM) е третият официален език на страната.1
Въпреки това голямо постижение за местната глуха общност, условията на живот
на малтийските глухи хора все още трябва да бъдат подобрени и да се премахнат
всички тези бариери, които пречат на глухите хора да участват при равни условия
в ежедневието си със слуха на хората.
Дискриминацията, основана на увреждане, е забранена съгласно няколко
международни конвенции, ратифицирани от малтийското правителство в
миналото. Налице е обаче значителна липса на прилагане и прилагане на
правата на 2глухите, тъй като случаите на дискриминация продължават да се
случват в Малта, докато не се разглеждат.
Наскоро (2021 г.) малтийското правителство публикува Националната стратегия
на Малта за правата на хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г.,
консултативен документ, който все още не е одобрен и приложен, предоставящ
пътна карта за малтийския сектор на хората с увреждания през следващите
години, водеща до 2030 г., целевата година за постигане на целите на ООН за
устойчиво развитие.3
Документът подчертава няколко цели, действия и дейности за глухите , като
жестомимичен език и затворени надписи във всички телевизионни програми и
реклами, което прави местните традиционни събития и спортове приобщаващи
и достъпни, предоставяне на основно обучение по жестомимичен език на
ключови служители и студенти и др.
Всички тези цели са част от напредъка, въпреки това е налице непреодолима
необходимост да се направи повече и да се премахнат пречките пред пълното

1

Моля, посетете: https://legislation.mt/eli/cap/556/eng/pdf за пълен текстов документ.
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
3
Моля, посетете следния линк За пълен текстов документ:
https://meae.gov.mt/en/Public_Consultations/MISW/PublishingImages/Pages/Consultations/Ma
ltas20212030NationalStrategyontheRightsofDisabledPersons/Proposed%20National%20Disabilit
y%20Strategy%20%E2%80%93%20Standard%20English%20version.pdf
2
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изпълнение на правата на глухите .
Като доброволна организация, представляваща глухите общности в Малта и
Гозо, DPAM би искал да спомене и препоръча на отговорните органи следните
действия като основни стъпки за насърчаване и превръщане на включването на
глухите в обществото в реалност.
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Гърция
Гърция постигна важни скорошни политически постижения за пълната
интеграция на глухите хора от всички възрасти със законите (2817/2000,
3699/2008, 4074/2012 и 4488/2017). Законите признават гръцкия жестомимичен
език (GSL) като официален език на гръцкия глух и изискват като необходима
квалификация за назначаването на персонал в училищните звена за глухи
сертифицираните познания по GSL.
Използването на гръцки жестомимичен език за образованието на глухите е
необходимо и за първи път се предвижда от Закон 2817/2000, който изрично
посочва в член 1, параграф 4а) "Езикът на глухите и трудно чуващите студенти е
гръцкият жестомимичен език". Необходима квалификация за разполагане на
образователен и специален образователен персонал в училищата за глухи и
трудно чуващи е познаването на жестомимичния език.
Осем години по-късно Закон 3699/2008 за "Специално образование и
образование за хора с увреждания или специални образователни потребности"
в член 7: "Въпроси на глухи, слепи и студенти с аутизъм" изрично гласи:
Гръцкият жестомимичен език е признат за първия език на глухите и трудни за
слушане студенти, а съвременният гръцки е признат за техен втори език, който
се възприема и изразява в писмената му форма, докато устното му приемане и
изразяване е допълнителен социален избор на глухи ученици. Гръцкият
жестомимичен език и съвременният гръцки език са признати за равни един на
друг, така че подходящият езиков педагогически подход е двуезичното
образование.
Предпоставка за поставянето на учители и специални
образователни личности в училищата за глухите, в допълнение към други
квалификации, е сертифицираното познаване на гръцкия жестомимичен език.
Неотдавнашното министерско решение (Държавен вестник 2103, брой Б ' /
19.06.2017) предвижда, че в Дневната програма на Специална детска градина и
начално училище се посочва: "Програмата на глухите и трудно чуващите ученици
и в зависимост от техните специални образователни потребности, включва
преподаване за развитие на езиковите умения на гръцкия жестомимичен език и
неговото обучение."
Неотдавнашното министерско решение 3586 (Държавен вестник 5491, брой Б ' /
06.12.2018 г.) предвижда в член 2 "Средствата за достъп на хората с увреждания
до аудиовизуални медийни услуги са по-специално субтитри, използването на
гръцки жестомимичен език и описание на аудио изображението" и
"Представящите гръцки жестомимичен език се избират от доставчиците на
съдържание по предложение на Федерацията на глухите на Гърция".
Неотдавнашният закон 4488 (Държавен вестник А' 137 / 13-09-2017) в член 65.2
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изрично гласи: "Гръцкият жестомимичен език е признат за равен на гръцкия
език. Държавата предприема мерки за популяризирането му, както и за
задоволяване на всички комуникационни нужди на глухите и трудни за
изслушване граждани.
Вероятно най-важната политика, въведена в сила в Гърция, е ратифицирането на
Конвенцията за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към
Конвенцията за правата на хората с увреждания със Закон 4074/2012 - Държавен
вестник 88/A/11-4-2012. Закон No 4488/2017 (част Г) влиза в сила по отношение
на прилагането на реформи за специализация и адаптиране на Конвенцията на
национално ниво.
Гръцкият омбудсман е независимият орган, който следи за прилагането на
Конвенцията в Гърция.
Прилагането на политиките остава в задънена улица, докато няма правилно
обучени човешки ресурси, които от една страна ще предадат на глухите знанията
и уменията, необходими за пълното упражняване на техните права, а от друга
страна ще допринесат за хармоничното и творческо сътрудничество между
общността на глухите и общността на изслушването, Глухите и чуващите светове.

13

Общи разпоредби
Не е случайно, че приоритет за глухите хора, и в трите страни, участващи в
проекта Sign Links, е достъпът до информация.
Промяната направителствата със съответното провеждане на избори,
предшествана от дебати между отделни представители на политическите сили,
които не са придружени от подходящо тълкуване на знаците, лишава глухите
хора от добро съзнание и равно участие в изборите. Най-новите съвременни
технологии, които осигуряват достъп до информация (различни приложения,
които се превеждат от реч на текст и обратно) и улесняват комуникацията между
слуха и глухите хора, все още не се прилагат.
В тази връзка правителството следва да осигури максимално изпълнение на
целите и стратегиите, определени в приетите документи, които имат за цел да
подобрят качеството на живот на глухите хора чрез създаване на условия и
предоставяне на възможности за тяхното пълно и равно участие в общността.
Работа за увеличаване на броя на глухите и чуващите преводачи (в посока на
повече курсове за обучение с повече хора, желаещи да участват в тях); достойно
заплащане за работата на преводачите на мъки S ign Lи включването на глухи
преподаватели и преводачи като местни подписали жестомимичен език (SL).
Броят на преводачите на жестомимичен език (SL преводачи) е грубо
недостатъчен, дори за да се осигури нормална комуникация между глухите и
чуващите хора в училищата и болниците, а също и по време на работния процес,
между работодателите и глухите търсещи работа.
•

Смислено прилагане на законодателството, което трябва да се прилага на
национално равнище, гарантиращо защита и изпълнение на правата на
глухите хора. Глухите хора трябва да могат напълно да упражняват
правата си и да участват в социалния живот на равна основа с други
членове на по-широка общност.

•

Разработване на обща стратегия за съвременните технологии (например
реч пред текстови технологии), подпомагаща глухите хора, които трябва
да се прилагат във всички сектори на публичната администрация като
болници, образователни институции, банки, поща, магазини и др.

•

Разработване на документ с насоки за съвременните технологии
(например реч пред текстови технологии), който може да помогне на
глухите хора в няколко социални и работни контекста.
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•

Насърчаване и увеличаване на наличието на професионални SL
Interpreters като ключов елемент, за да се гарантира, че социалното
приобщаване глухи хора са изчезнали от дълго време, като например
пълен достъп до информация при посещение на болница.

•

Да се забрани дискриминацията, основана на увреждане, и да се гарантира,
наред с другото, осигуряването на разумно настаняване, както и достъпна
работна среда в основното национално трудово законодателство. Това би
увеличило видимостта на правата на глухите лица в секторното
законодателство.

•

Разработване на стратегия и документ с насоки за увеличаване на заетостта
на всички глухи лица и събиране на информация за наличието и разходите
за разумни мерки за настаняване за всяка група с увреждания, за да се
проследи как да се използват публични средства за увеличаване на
финансирането за необходимите мерки. В документа с насоки следва също
така да се обясни кои стъпки са необходими за увеличаване на наличността
и достъпността на такива мерки.

•

Прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
(UNCRPD) във всички държави от ЕС е от най-наложително значение.

•

Спешният номер 112 в целия ЕС следва да бъде напълно достъпен и
надежден, като се използват най-съвременните технологии, националните
жестомимични езици и глухите модели за подражание като международни
преводачи на знаци.

•

Достъпна мобилност и помощни устройства по отношение на съоръженията
за обществен транспорт и туристическите услуги, които могат да доведат до
обслужване на глухи и трудно чуващи лица.

•

Осигуряване на достъп за всички глухи хора, включително глухи хора с
други видове увреждания, чрез използване на достъпни езици, формати и
технологии, подходящи за различни видове увреждания, включително
национални жестомимични езици, и други достъпни средства, като
например субтитриране и лични текстови съобщения, за цялата
информация, позволяваща използването на повече от един сензорен канал.
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•

Глухите хора се нуждаят от последователни и ефективни мерки, за да имат
достъп до информация и комуникация в достъпни формати и подходящи
технологии, включително национални жестомимични езици и субтитри.

•

Да се гарантира, че цялото образование, информация, здравеопазване и
услуги, свързани със сексуалното и репродуктивното здраве, се предоставят
на глухите жени и момичета в достъпни и подходящи за възрастта формати,
включително жестомимични езици и други алтернативни начини, средства
и формати на комуникация.

•

Препоръчваме на всички институции на ЕС да засилят усилията си за
включване на модели за глухи подражания в работата на своите институции
и европейски проекти. Особено работата, която се отнася до глухота,
жестомимичния език и глухата общност.

Не можем да подчертаем достатъчно, че глухите хора трябва да имат
последователен и ефективен достъп до информация и комуникация в
подходящи достъпни формати и технологии, включително национални мъки от
знака L и други достъпни средства, режими, формати на комуникация по техен
избор, включително лесни за четене формати и субтитри. Добрата политика за
институциите на ЕС е да гарантират, че всички техни външни и вътрешни
комуникации, включително документи, видеоклипове и уебсайтове, имат
подходящо ниво на достъпност и се предоставят в алтернативни формати и
средства за комуникация, включително езици за знаци и лесни за четене
версии.
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Препоръки в отделни области

Обществена осведоменост
•

Правителството/държавните институции следва активно да подпомагат
национално представените организации на и за глухите, като редовно ги
включват в дискусии и вземане на важни решения, свързани със
спазването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,
както и прилагането на законите за езика на знаците.

•

Правителството трябва активно да организира публични кампании в
сътрудничество с Националната асоциация на глухите организации, за да
дестигматизира възможностите на глухите хора и да премахне фалшивите
предубеждения за глухите хора в обществото.

•

Правителствените/държавните институции се ангажират по-пълно с
премахването на дискриминационните актове във всички обществени
сфери, които лишават глухите хора от пълен достъп до информация и
комуникация - като инсталирането на светещи знаци, надписи и екрани с
интерпретация на видеознаци, необходима и важна информация за
летища и станции, институции и т.н. места от значение.

•

Държавните институции и органите на местното самоуправление следва
активно да съдействат за създаването и публикуването на кратки
информационни видеоклипове на жестомимичен език (SL) на новини и
съобщения на уебсайтовете на държавни институции и местни органи на
самоуправление (община, полиция, дирекция "Социални дейности" и
др.), с цел равен достъп до информация за глухи граждани, както и
насърчаване на SL.

•

Организиране на семинари, конференции, кръгли маси и събития с
участието на представители на държавни институции, местни власти и
представители на Националните организации на и за глухите по теми,
свързани с проблеми и решения по отношение на достъпа до
образование, здравеопазване, социално включване и заетост за глухи
хора.

•

Провеждане на публични събития, като семинари, конференции и
презентации с визуални информационни материали, с участието на глухи
лидери и Role Models, за повишаване на осведомеността на обществото,
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от една страна, и глухи хора, от друга страна, за техните възможности да
бъдат активни участници в икономическия и социалния живот.
•

Организиране на конкретни конференции и събития, които подобряват
познанията и разбирането на човешкия капитал и положителното
въздействие в обществото на глухите хора. По-специално, за:
à

Обяснете подробно разумното настаняване, подкрепа и
инструменти, важни за глухите хора, и повдигнете осведомеността
за тяхната роля в овластяването на другилица от ЕФР да бъдат
социално и икономически активни.

à

Повишаване на осведомеността за успешните истории, тъй като
успешните D eaf хора са важни модели за подражание и могат да
дадат своя ценен принос за мотивиране на други Deaf и
изслушване на лица да предприемат дейности и да се борят с
негативните стереотипи срещу глухи хора.

•

Организиране на информационни обучения, свързани с теми за глухи
хора (глуха общност, глуха култура, жестомимичен език) за повишаване
на осведомеността на служителите от държавната администрация и
местните органи на самоуправление (община, полиция, дирекция
"Социални дейности" и др.).

•

Да насърчава активното участие на глухи модели за подражание в
обществения и културния живот чрез предоставяне на достъпна
информация на жестомимичен език (SL).

Популяризирането чрез средствата за масова информация (онлайн медии,
вестници, телевизия и т.н.) на публикации, интервюта и видео материали за
успешни глухи хора и глухи Role Models, чиито постижения в различни области
на живота (наука, спорт, култура, изкуство и т.н.) могат да мотивират глухите
хора да участват активно в обществения живот чрез борба с погрешните
схващания за глухата култура и глухите народ.
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Семейството:
Тъй като родителите на глухи хора, по целия свят, чуват с минимален контакт с
глухи възрастни и жестомимичен език, са в по-голяма нужда от подкрепа.
•

Създаване на програми на индивидуална основа, в семейните домове или в
малки групи за всички членове на семейството, за да:
à Осигурете ранен контакт на глухи модели за подражание със слухови
семейства веднага след диагностицирането на детето им.
à Подкрепа на родителите да се справят с патологичния подход на
глухотата
à Научете родителите и братята и сестрите като семейство да използват
жестове и жестомимичен език в ежедневната си комуникация
à Повишаване на комуникативната компетентност на семейството с
глухото дете
à Увеличете качеството на взаимодействието и минимизирайте
езиковото лишаване на глухи деца.
à Подкрепа за развитието на психосоциалната семейна среда.

•

Насърчаване на родителите на глухи деца да получат специализирано
консултиране и ранна диагностика на слуха,
Получаване на препоръки за последващи специализирани дейности за
техните глухи деца,
Установяване на контакти на слухови родители с глухи модели за подражание
и представители на общността на глухите,
Създайте обучение за изслушване на семейството, за да общувате с детето си
и други глухи хора, да се срещнете с културата на глухите и да научите
жестомимичен език.
Организиране на срещи на слухови родители на глухи деца с представители
на глухата общност (глухи модели за подражание), за да се запознаят с
проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени глухите хора, за
жестомимичния език и значението на използването му в средата, в която
живеят глухите деца.
Включете родителите и полагащите грижи в училищното образование на
тяхното глухо дете.
Организирайте и насърчавайте срещата както на глухи, така и на слухови
родители на глухи деца. Това е peer обучение и подкрепа в най-добрия си
вид!

•
•
•

•

•
•
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Социално включване
•

Правителството, държавните институции и органите на местното
самоуправление провеждат редовни консултации с национално
представените организации на и за глухите при планирането, изпълнението
и мониторинга на политиките за насърчаване и създаване на достъпни
условия във всички сфери на живота на глухите.

• Наблюдение на прилагането на политики за включване на хората с увреждания
чрез механизми за подаване на жалби. Глухите модели за подражание са
експертите за състоянието на глухите и знаят какво работи и какво не е за
глухите. Те трябва да бъдат включени и трябва да дават постоянна обратна
връзка за напредъка на извършените дейности.
•

Правителството и държавните институции трябва и редовно да включват
експертното участие на синдикатите и едерациите на глухите в съответните
им страни. Such като Съюз на глухите в България (UDB - най-голямата
национално представена организация на глухите в България) Гръцката
федерация на глухите или Асоциацията на глухите (DPAM), Малта. Те са
членове на Националните асоциации на хората с увреждания, на
консултативните съвети в министерствата, на
неправителствени
организации НПО, както и в редица международни организации като
Европейски форум за хората с увреждания, Световна федерация на глухите,
Европейски съюз на глухите и Европейски съюз на глухите младежи . Те са
незаменима част от процеса на мониторинг, проектиране и консултации за
промени в правните текстове и прилагане на политики за подобряване и
подкрепа на условията на живот на глухите хора.

•

Да упражнява редовен контрол върху прилагането на политики, включващи
глухи хора, и своевременно да докладва за нередности.

•

Да търси постоянна обратна връзка от национално представените
организации на и за глухите за напредъка в прилагането на политиките,
свързани с настаняването на социални условия на живот за глухите хора.

•

Да се осигури участието на представители на глухата общност в създаването
на информационни видеоклипове в SL за уебсайтовете на държавната
администрация и местните органи на самоуправление (общини, полиция,
дирекция "Социални дейности" и др.), съдържащи новини и важни
съобщения, свързани с работата на съответната институция.
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•

Създаване и разпространение в социалните и обществените медии на кратки
видеоклипове в SL, съдържащи обща и специфична информация по
различни теми, относно възникването на социално-здравни, природни и
други извънредни ситуации (пандемии, епидемии, земетресения,
наводнения, пожари) и препоръчителни мерки за безопасност.

•

Предоставяне на адекватна правна помощ чрез тълкуване на знаци на глухи
хора в случай на проблеми, свързани със спазването на законите в страната,
подаване на жалби, явявания в съда и др.

•

Да осигури адекватна държавна подкрепа на работодателите, които желаят
да наемат глухи хора, както и да предостави на глухите работници и
служители възможност чрез колективно договаряне да имат пълна
информация за правата си на работното място и да ги отстояват.

•

Да се осигури участието на глухи ролеви модели в информационни
обучения, свързани с теми за глухи хора (глуха общност, глуха култура, Sign
Lмъка) за повишаване на осведомеността на служителите от държавната
администрация и местните органи на самоуправление (община, полиция,
дирекция "Социални дейности" и др.)
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Образование и обучение
•

Разработване и прилагане на образователни и професионални програми
за ориентиране и обучения по жестомимичен език (SL) с модели за глухи
подражания.

•

Разработване на обучения за работодатели за това как да се гарантира, че
работното им място е напълно приобщаващо за глухи хора с всякакви
увреждания. Консултирайте се с различни организации на хора с
увреждания, включително NADs, при разработването на такива обучения.

•

Насърчаване на други добри практики за това как да се направи
образователната и професионалната среда по-достъпна и приобщаваща.
Например, насърчавайте учителите да бъдат по-приобщаващи и им
предоставяйте безплатни класове, за да научат жестомимичен език, така
че да могат да общуват с глухите си ученици.

•

Въвеждане на задължително преподаване на всички предмети в SL в
специални училища за глухи деца.

•

Министерството на образованието (MOE) да се ангажира с универсално
прилагане на курсове за обучение, методологии и програми, включващи
модели за глухи подражание, за да насърчи учителите да общуват попълно на жестомимичен език със своите глухи ученици.

•

Разработване и подготовка на образователни материали за начално,
младши гимназиални и средно образование като видео уроци по
различните теми в SL, с цел достъпност до учебния материал по време на
самообучение на глухи ученици.

•

Провеждане на обучения за педагогически екипи от специализирани
училища за глухи деца за разработване и подготовка на SL учебни
програми и образователни материали за начално, младши и средно
образование, за онлайн обучение на глухи ученици (когато има нужда от
такова обучение).

•

За държавата да предостави безплатна интерпретация на знаци на глухи
студенти.
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•

Да се гарантира участието на глухи модели за подражание в обучението
по жестомимичен език на глухи деца в системата на предучилищното и
училищното образование.

•

Да се осигури участието на глухи модели за подражание в курсове за
обучение по жестомимичен език за специалисти, работещи с глухи деца /
студенти (логопеди, учители по ресурси, учители).

•

Да насърчава и осигурява обучение по SL за родители на глухи деца и
слухови специалисти, работещи с глухи деца / студенти.

•

Да се гарантира участието на глухи модели за подражание в курсове за
обучение по жестомимичен език за родители на глухи деца
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Преводачески и преводачески услуги
Глухи преводачи и преводачи
Има нововъзникващо и нарастващо поле за глухи преводачи. Глухите преводачи
са D eaf хора, които предоставят преводачески и преводачески услуги между
жестомимични езици и писмени езици.
à Увеличете количеството и наличието на професионални и проверени
жестомимичен език Глухи преводачи в медицински, правни и
образователни настройки.
à Насърчавайте работата в екип между подписалите изслушването
(преводачи, учители) и глухите преводачи.
à Осигурете глухи преводачи за комуникация с глухи хора.
à Увеличете количеството и наличието на многоезични глухи преводачи за
устен превод за лица, които използват различен жестомимичен език и
международен знак.
à Осигурете глухи преводачи в критични ситуации като правни и
здравословни условия.
•

Увеличаване на размера и наличието на професионални и
сертифицирани преводачи на жестомимичен език във всички
публични сектори, тъй като те са от жизненоважно значение за
осигуряване на ефективно включване на Общността на глухите и
нейните членове.

•

Правителствени/държавни институции да подкрепят положителните
промени в "Регламента за реда и условията за предоставяне на
безплатни преводачески услуги на жестомимичен език", за да
помогнат за увеличаване на броя на преводачите на жестомимичен
език.

•

Асоциациите на глухите също трябва да предприемат активни мерки
за увеличаване на броя на преводачите на жестомимичен език във
всички сфери на обществения живот и адекватно заплащане за тяхната
работа.

•

Да се осигури организирането на текущо обучение за преводачи на
жестомимичен език, с цел повишаване на квалификацията и
качеството на интерпретацията на знаците - гаранция за по-добър
достъп до информация за глухи хора;
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•

Да се гарантира, че достъпът до професионални и сертифицирани
национални преводачи на жестомимичен език не е прекомерна
икономическа тежест за тези работодатели, които обмислят да наемат
глухо лице.

•

Държавата предоставя финансова подкрепа на работодателите, които
наемат глухи работници, за да предоставят услугите на преводач на
жестомимичен език на работното място.

•

Абсолютният приоритет за прилагането на горното е необходимостта
от обучение на глухи и слухови хора в специализирани устни
дисциплини.
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Здраве
•

Да се гарантира ефективното включване на глухите хора в системата
на здравеопазването, подпомагането им и гарантирането на достъпна,
ясна и ефективна комуникация в системата на здравеопазването на
всички етапи и звена в системата:
à административно обслужване,
à медицински преглед,
à препращане към специалист,
à допускане за лечение и т.н.
чрез предоставяне на сертифицирани SL преводачи
и глухи
преводачи;

•

Осигуряване на система за социална закрила, която дава възможност
на глухите лица да имат достъп до подкрепа и да покриват разходите
си, свързани с уврежданията.

•

Eгарантира ефективното включване на глухите хора в системата за грижа
Mental Health
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Заетост
•

Приемане на конкретни мерки за насърчаване на заетостта на глухите
хора в частния и публичния сектор. Това би могло да включва
конкретни договорености, които вече се използват в други политики,
като например цели за заетост, квоти, фискални, финансови и
обществени поръчки, наред с другото.

•

Предоставяне на информация за възможностите на глухите хора чрез
съвместни срещи на живо/обучения/семинари с работодатели,
представители на компанията и др., за да разберат повече за техните
нужди, култура и нужда от интерпретация на знаците, така че те да
могат да участват пълноценно в работния процес на равна основа с
всички останали служители.

•

Правителството, публичната администрация и съответните органи
следва да работят с организации на хора с увреждания, включително
НАД, и синдикати за насърчаване на ефективното включване и участие
на глухи лица в синдикати и колективно договаряне, за да им се даде
възможност да упражняват правата си на работното място.

•

Стимулиране на наемането на глухи лица, като се гарантира, че
покриването на разходите за разумни мерки за настаняване
(например преводачи на жестомимичен език или други инструменти)
не е прекомерна икономическа тежест за работодателите.

•

Насърчаване на заетостта за всички хора с увреждания, включително
глухи хора, на открития пазар на труда и не създават сегрегирани
условия за заетост за хората с увреждания, независимо от тяхното
увреждане (например защитена заетост, работилница, защитена
заетост).

•

Обучете персонала, който организира и ръководи общи програми за
техническо и професионално ориентиране и обучение, как да
гарантира, че техните услуги са напълно достъпни и включват глухи
лица и са достъпни на националните жестомимични езици.

•

Promotion и организиране на обучения за работодатели и
административен персонал на фирми/предприятия/фирми, с цел
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осигуряване на работни места за хора с увреждания, включително на
глухи служители.
•

В интервюта с работодатели и компании, които искат да наемат глухи
служители или работници, за да предоставят интерпретация на
знаците.

•

На събития, организирани и провеждани от работодатели (курсове за
преквалификация, срещи с предоставянето на важна информация и
т.н.), за да се осигури интерпретация на знаците.

•

Да се осигури тълкуване на знаците по време на интервюта за работа
за глухи кандидати, за да се осигури равен достъп до работни места.

•

Осигуряване натълкуване на знаците по време на събития (курсове за
преквалификация, обучения, срещи с предоставянето на важна
информация и т.н.), организирани от ръководството на
компанията/предприятието за всички служители, сред които има
глухи.
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Препоръки за приложна политика
Услуга за цялата електрическа компания
https://serviceforall.dei.gr/?fbclid=IwAR2F0JPtE5lElZtXOGri0BhoVz1FaZV66eK1A5Qs
Sk8kmiHzC9DS0Nh33hQ

https://www.facebook.com/hashtag/dei_nea_exipiretisi
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Комуникация с полицията
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Глухите възрастни като ролеви модели за света на
слуха:
Връзки от една и съща
верига
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