Deaf Adults as Role Models for the Hearing World:
Links of the Same Chain

Το έργο «Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Κρίκοι της Ίδιας
Αλυσίδας» που φέρει τον ακρωνύμιο τίτλο «Sign Links» και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01KA204-062935 χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η
δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν. .
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ΤΟ ΕΡΓΟ
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+, 1 KA2 – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών KA204 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων,υλοποίησε
το έργο « Κωφοί Ενήλικες ως Πρότυπα για τον Κόσμο των Ακουόντων: Κρίκοι της Ίδιας
Αλυσίδας » με ακρωνύμιο τίτλο " Sign Links " και κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA204062935. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι ο Εθνικός Φορέας του
Προγράμματος Erasmus+. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6
διακριτούς εταίρους που εδρεύουν σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα,
Βουλγαρία και Μάλτα. Ως αποτέλεσμα του έργου μας, εκπαιδεύσαμε επαρκώς τους
κωφούς ενήλικες να είναι Πρότυπα τόσο για τον κόσμο των Κωφών όσο και για τον
κόσμο των Ακουόντων. Αυτή η εκπαίδευση έδωσε τη δυνατότητα στους Κωφούς και
ακούοντες να ζήσουν ευτυχισμένες και παραγωγικές ζωές και να θέσουν πρότυπα για
τους άλλους να ακολουθήσουν στις χώρες μας, την ΕΕ και τον κόσμο.

Οι Συμμετέχοντες Οργανισμοί

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί αποτελούνται από 6 διακριτούς εταίρους που
εδρεύουν σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα). Έξι
συμμετέχοντες από τρεις χώρες συμμετέχουν στο Έργο. Τρεις Εθνικές Ενώσεις
Κωφών που εκπροσωπούν τις κοινότητες Κωφών των αντίστοιχων χωρών της Νότιας
Ευρώπης (Βουλγαρία, Ελλάδα και Μάλτα). Και οι τρεις είναι μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Κωφών (EUD) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD). Ένα
Πανεπιστήμιο, ένα σχολείο Κωφών και Βαρήκοων και μία εταιρεία του ιδιωτικού
τομέα, όλοι ειδικοί στον τομέα της Κώφωσης και της Νοηματικής Γλώσσας,
αποτελούν τη Στρατηγική Σύμπραξη:
1. Ο Επικεφαλής είναι η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ).
2. Ένωση Κωφών Μάλτας (DPAM), Μάλτα.
3. Η Ένωση Κωφών Βουλγαρίας (UDB), Βουλγαρία.
4. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (UWM), Ελλάδα.
5. Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης (ΚΔΑ),
Ελλάδα.
6. Open Pedia (ΕΠ), Ελλάδα.

Το πλαίσιο
Οι περισσότεροι ακούοντες δεν έρχονται σε επαφή με Κωφούς εκτός αν έχουν Κωφά
μέλη στην οικογένεια, στο σχολείο ή ενήλικες στο χώρο εργασίας. Οι ακούοντες
έχουν παρανοήσεις σχετικά με τους Κωφούς, τη Νοηματική Γλώσσα και την
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Κοινότητα των Κωφών. Οι περισσότεροι Κωφοί (περίπου 95%), σε όλο τον κόσμο,
έχουν ακούοντες γονείς και δεν έρχονται σε επαφή με Κωφούς ενήλικες και τη
Νοηματική Γλώσσα πριν από την ηλικία έναρξης της επίσημης πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των ακουόντων γονέων δεν έρχονται σε επαφή με την
Κώφωση ακόμη και αφού το παιδί τους διαγνωστεί ότι είναι Κωφό. Μπορεί να
ακούγεται παράδοξο, αλλά αυτό συμβαίνει παγκοσμίως.
Αυτή η έλλειψη επαφής και γνώσης περιθωριοποιεί τους Κωφούς, τη γλώσσα και τον
πολιτισμό τους. Οι ακούοντες σπάνια συναναστρέφονται με Κωφούς ενήλικες.
Οικογένειες Κωφών παιδιών έρχονται σε επαφή κυρίως με γιατρούς και
λογοθεραπευτές, μετά τη διάγνωση της Κώφωσης γι' αυτό και υπάρχει παθολογική
προσέγγιση του προβλήματος και μη αποδοχή της Νοηματικής Γλώσσας και της
Κώφωσης.
Οι ακούοντες ενήλικες και γενικά η οικογένεια ή οι συνάδελφοι/συνεργάτες Κωφών
ατόμων δεν γνωρίζουν και δεν χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα στην
καθημερινή τους επικοινωνία μαζί τους. Η σημαντικότερη τάση που παρατηρείται,
ακόμα και σήμερα, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ότι οι ακούοντες δεν
γνωρίζουν καθόλου τη Νοηματική Γλώσσα. Αυτή η έλλειψη επικοινωνιακής
ικανότητας αναγνωρίζεται ως η ρίζα όλων των προβλημάτων που προκύπτουν στην
οικογένεια και αναπτύσσονται με τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους και τον
κόσμο των Ακουόντων γενικά. Έχει αναφερθεί ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ
της επικοινωνιακής ικανότητας στη Νοηματική Γλώσσα και των επιπέδων και της
ποιότητας αλληλεπίδρασης μεταξύ Κωφών και Ακουόντων (Κουρμπέτης,
Αδαμοπούλου & Φερεντίνος 2005).
Σε ένα τέτοιο επικοινωνιακό περιβάλλον, η ανάπτυξη οποιασδήποτε γλώσσας
καθυστερεί σοβαρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη γλωσσική αποστέρηση των Κωφών
παιδιών και την κοινωνική αποστέρηση για τους Κωφούς ενήλικες.
Έχει υποστηριχθεί στη βιβλιογραφία εδώ και δεκαετίες ότι οι υγιείς, ρεαλιστικές
προσδοκίες για τους Κωφούς, οι θετικές αντιδράσεις στην Κώφωση και η έκθεση σε
Κωφά Πρότυπα θα αναπτύξουν καλύτερα μια διπολιτισμική ταυτότητα και θα
διαμορφώσουν υγιείς σχέσεις τόσο με κωφούς όσο και με ακούοντες. Η απόκτηση
μιας διπολιτισμικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για τους περισσότερους
Κωφούς στην ανάπτυξη μιας παραγωγικής και ικανοποιητικής ζωής. Ακούοντες
ενήλικες που έχουν ή εργάζονται με Κωφούς όλων των ηλικιών θα επωφεληθούν από
την επαφή με Κωφούς ενήλικες όσον αφορά την κατανόηση και την αποδοχή της
κουλτούρας της Κώφωσης και των Κωφών (Holcomb, 1997; Lane, Hoffmeister, and
Bahan 1996; Moores 1996; Mahshie 1995; Woodward 1989)..
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Οι στόχοι του έργου μας
Για την πρόληψη της γλωσσικής και κοινωνικής αποστέρησης των Κωφών κατά την
υλοποίηση του έργου εκπαιδεύσαμε:
1. Κωφούς Ενήλικες να είναι Μέντορες, Πρότυπα και δάσκαλοι Νοηματικής Γλώσσας
των ακουόντων ενηλίκων και επαγγελματιών και
2. τα μέλη της κοινότητας των Ακουόντων στους ακόλουθους τομείς:
α) Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης των ακουόντων σχετικά με τις ικανότητες και τις
δεξιότητες των Κωφών, διδασκαλία και χρήση της Νοηματικής Γλώσσας στην
καθημερινή τους επικοινωνία.
β) Υποστήριξη για την επικοινωνιακή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη οικογενειακού
περιβάλλοντος.
γ. Χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αιχμής.
δ. Ανάπτυξη κοινωνικών και οργανωτικών δομών.

Οι ομάδες στόχοι που το έργο:
•
Άμεσοι δικαιούχοι: Κωφοί μέλη των Κοινοτήτων Κωφών και οι οικογένειές
τους.
•
Έμμεσοι δικαιούχοι:
à Ακούοντες
à Εθνικές και περιφερειακές Ενώσεις Κωφών,
à Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία,
à Άτομα με αναπηρία,
à Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
à Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
à Επαγγελματίες που εργάζονται με Κωφούς και Βαρήκοους.
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Πνευματικό προϊόν 6 - Συστάσεις Πολιτικής
Προϋποθέσεις συστάσεων πολιτικής:

Τα κρίσιμα σημεία των συστάσεών μας σε σύντομο, σαφές και αποτελεσματικό
περίγραμμα, αποφεύγοντας την υπερβολική διατύπωση.
Πλήρης παρουσίαση των συστάσεών μας σε διακριτές ενότητες, δηλαδή επισκόπηση
των κύριων ζητημάτων, στοχευμένη ανάλυση και εφικτές λύσεις.
Παρουσίαση των ζητημάτων από την οπτική γωνία των βασικών ενδιαφερόμενων
μερών και των ανώτερων υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε μια έγκυρη προοπτική
χωρίς υπερεκτίμηση ή υπεργενίκευση.
Όλες οι συστάσεις είναι σαφώς καθορισμένες από την άποψη των σχετικών,
υφιστάμενων και δυνητικών εθνικών και ευρωπαϊκών νόμων, κανονισμών και της
τρέχουσας υφιστάμενης πολιτικής.
Όλες οι συστάσεις συνδυάζονται με πιθανές λύσεις ή κατευθυντήριες γραμμές και
συνοδεύονται από το Πνευματικό Προϊόν βέλτιστων πρακτικών.
Όλες οι προτάσεις είναι εφικτές, σαφείς και ιεραρχημένες.

Μεθοδολογία ανάπτυξης συστάσεων πολιτικής

Προκειμένου οι Συστάσεις Πολιτικής να είναι γραμμένες σε επαγγελματική ποιότητα
γραφής σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα και να ενδυναμώνουν τις Κοινότητες
Κωφών, δημιουργήσαμε ένα Εργαστήριο Συγγραφής Πολιτικής για όλους τους
συμμετέχοντες οργανισμούς Κωφών: Την Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία (UDB), την
Ένωση Κωφών Μάτλας (DPAM), και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (HFD).
Οι εταίροι κατά τη διάρκεια του Έργου Sign Links είχαν ανοιχτούς διαύλους
επικοινωνίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να παρουσιάσουν τις
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υπάρχουσες ανάγκες και προσεγγίσεις για την ένταξη των Κωφών και ευκαιρίες για
τη βελτίωση της κατάστασης των Κωφών στον Κόσμο των Ακουόντων.
Οι εταίροι δημιούργησαν μια βιώσιμη σχέση με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα, οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής, οι τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν
τις συστάσεις πολιτικής, οι οποίες περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες και ειδικές
προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεσματικής και βιώσιμης σχέσης με τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής είναι το έργο του Sign Links εταίρου μας, της Ένωσης Κωφών στη
Βουλγαρία (UDB) προς την επίσημη αναγνώριση της Βουλγαρικής Νοηματικής
Γλώσσας, 21/01/2021: ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των Κωφών στη Βουλγαρία. Συγχαρητήρια στην Ένωση Κωφών στη
Βουλγαρία για το υπέροχο επίτευγμά τους!

Οι συστάσεις πολιτικής αφορούν τους εξής τομείς:
1. Ευαισθητοποίηση
2. Οικογένεια
3. Εκπαίδευση και κατάρτιση
4. Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
5. Υγεία
6. Απασχόληση
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Η κατάσταση της πολιτικής στις Χώρες
Εταίρους
Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία στις 23.12.2020 με την Απόφαση 957 του Υπουργικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία 2021-2030 (NSPD).
Πρόκειται για το κορυφαίο στρατηγικό έγγραφο στον τομέα των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία, η εφαρμογή του οποίου θα συμβάλει στη δημιουργία
καλύτερων συνθηκών και ευκαιριών για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να
συμμετάσχουν στις επιμέρους σφαίρες της δημόσιας ζωής, επί ίσοις όροις με τους
άλλους βούλγαρους πολίτες. Η στρατηγική υποδεικνύει το όραμα, τις
προτεραιότητες και τα μέτρα για την ανάπτυξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα και για
τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες στη Βουλγαρία με σκοπό την
πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Αυτό το στρατηγικό έγγραφο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για την υλοποίηση μιας σκόπιμης, συνεπούς και βιώσιμης πολιτικής στον
τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, με στόχο την εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης με οριζόντιο αντίκτυπο, συγκεντρώνοντας πόρους σε
διάφορες τομεακές πολιτικές, μακροπρόθεσμα. Βασικός στόχος της Εθνικής
Στρατηγικής είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία με τη
δημιουργία συνθηκών και την παροχή ευκαιριών για την πλήρη και ισότιμη
συμμετοχή τους στην κοινότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 7 βασικές
προτεραιότητες διατυπώνονται στη στρατηγική:
1. Διασφάλιση της προσβασιμότητας του περιβάλλοντος.
2. Διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και
παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης.
3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας οικονομικά προσιτών και ποιοτικών
υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε αναπηρία και
αποκατάσταση χωρίς διακρίσεις λόγω αναπηρίας.
4. Εξασφάλιση ευκαιριών για εργασία και απασχόληση και κατάλληλων
συνθηκών εργασίας.
5. Παροχή ευκαιριών συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, σε αθλητικές και
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
6. Παροχή κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης στην κοινότητα.
7. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες. Προς αυτή την
κατεύθυνση, στις 28 Οκτωβρίου, 2021, εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την
περίοδο 2021-2022 για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τα Άτομα
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με Αναπηρία 2021-2030.
Με την ψήφιση του Νόμου για τη Βουλγαρική Νοηματική Γλώσσα, υλοποιείται ο
Στρατηγικός Στόχος 4.2: «Εισαγωγή της Νοηματικής Γλώσσας» από το Σχέδιο Δράσης
της Βουλγαρίας για την Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2015 - 2020).
Όλοι οι εκπρόσωποι της 44ης Εθνοσυνέλευσης κατάλαβαν τη σημασία της
Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας και την υποστήριξαν ομόφωνα στις 21 Ιανουαρίου
2021. Ο νόμος για τη βουλγαρική νοηματική γλώσσα (LBSL) τέθηκε σε ισχύ στις 6
Φεβρουαρίου, 2021 και εκδόθηκε στο τεύχος 9 της «Επίσημης Εφημερίδας» στις 9
Φεβρουαρίου, 2021. Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για τη Βουλγαρική Νοηματική
Γλώσσα αναγνωρίζει τη Βουλγαρική Νοηματική Γλώσσα ως ανεξάρτητη και πλήρη
γλώσσα επικοινωνίας στη Βουλγαρία. Πρόκειται για έναν εντελώς νέο κανονισμό που
ρυθμίζει το δικαίωμα των Κωφών ώστε να είναι ίσοι πολίτες. Μετά την έναρξη ισχύος
του, υπήρξε ένα κίνημα στην κοινότητα των Κωφών, ως φυσικών ομιλητών της
γλώσσας, οι οποίοι άρχισαν να συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξής της και να
δημιουργούν υπηρεσίες στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή.
Ο Νόμος για τη Βουλγαρική Νοηματική Γλώσσα αναπτύχθηκε σύμφωνα με τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και ο
κύριος σκοπός του είναι να αναγνωρίσει το γλωσσικό καθεστώς της Βουλγαρικής
Νοηματικής Γλώσσας και να σεβαστεί το δικαίωμα των Κωφών να εκφράζονται μέσω
της Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας.
Οι κύριοι στόχοι του νόμου για τη Βουλγαρική Νοηματική Γλώσσα είναι:
- αναγνώριση της Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας ως φυσικής, ανεξάρτητης
γλώσσας.
- παροχή δωρεάν διερμηνειών/μεταφράσεων από και προς τη Βουλγαρική
Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και τυφλοκωφούς.
- αναγνώριση της πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας των μελών της κοινότητας
των Κωφών.
- διαμόρφωση βιώσιμων στάσεων και κινήτρων για τη διά βίου μάθηση και χρήση
της Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για
τους Κωφούς και τους τυφλοκωφούς για την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στη
δημόσια ζωή.
- εφαρμογή της Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας στο σύστημα προσχολικής,
σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- κατάρτιση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών στη Βουλγαρική Νοηματική Γλώσσα.
- εξασφάλιση της επικοινωνίας με τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών της
πληροφορίας μέσω της Βουλγαρικής Νοηματικής Γλώσσας.
Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι πολίτες με προβλήματα ακοής στη
Βουλγαρία (Κωφοί και βαρήκοοι) εξακολουθούν να αισθάνονται επείγουσα ανάγκη
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης, εκπαίδευσης και εργασίας τους, δεν
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αισθάνονται πλήρη μέλη της κοινωνίας και δεν είναι ίσοι σε πολλούς τομείς της ζωής
και της δραστηριότητας.
Ένας από τους κύριους λόγους είναι οι υφιστάμενες διακρίσεις εις βάρος των ατόμων
με προβλήματα ακοής στη χώρα, όχι μόνο όσον αφορά την εκπαίδευση και την
παροχή αξιοπρεπούς εργασίας και απασχόλησης, αλλά και όσον αφορά την πλήρη
πρόσβαση σε πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης, την τηλεόραση και σημαντικές
κρατικές εκδηλώσεις, όπως η διεξαγωγή εκλογών, και αυτό συμβαίνει παρά το
γεγονός ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει επικυρώσει τη Σύμβαση για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

9

Μάλτα
Στις 16 Μαρτίου 2016 η Μάλτα αναγνώρισε τη Μαλτέζικη Νοηματική Γλώσσα ως
επίσημη γλώσσα της Μάλτας με τον μαλτέζικο νόμο περί αναγνώρισης της
νοηματικής γλώσσας, ο οποίος εκδόθηκε το 2016 (νόμοι της Μάλτας). 2016.
Κεφάλαιο 556: Νόμος περί αναγνώρισης νοηματικής γλώσσας της Μάλτας). Il-Lingwa
Tas-Sinjali Maltija ή Μαλτέζικη Νοηματική Γλώσσα (LSM) είναι η τρίτη επίσημη
γλώσσα της χώρας μετά τα Αγγλικά και τα Μαλτέζικα .1
Παρά το μεγάλο αυτό επίτευγμα για την τοπική Κοινότητα Κωφών, οι συνθήκες
διαβίωσης των Κωφών της Μάλτας πρέπει να βελτιωθούν και να αρθούν όλα εκείνα
τα εμπόδια που εμποδίζουν τους Κωφούς να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην
καθημερινή τους ζωή με τους ακούοντες.
Οι διακρίσεις λόγω αναπηρίας απαγορεύονται βάσει διαφόρων διεθνών συμβάσεων
που έχουν επικυρωθεί από την κυβέρνηση της Μάλτας στο παρελθόν. Ωστόσο,
υπάρχει σημαντική έλλειψη εφαρμογής και επιβολής των δικαιωμάτων των 2
Κωφών, καθώς εξακολουθούν να σημειώνονται περιπτώσεις διακρίσεων στη Μάλτα,
ενώ δεν αντιμετωπίζονται.
Πρόσφατα (2021), η κυβέρνηση της Μάλτας δημοσίευσε την εθνική στρατηγική της
Μάλτας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την περίοδο 2021-2030, ένα
έγγραφο διαβούλευσης που δεν έχει ακόμη εγκριθεί και εφαρμοστεί, παρέχοντας
έναν χάρτη πορείας για τον τομέα της αναπηρίας της Μάλτας τα επόμενα χρόνια, που
θα οδηγήσει έως το 2030, το έτος-στόχο για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.3
Το έγγραφο επισημαίνει διάφορους στόχους, δράσεις και δραστηριότητες για τους
Κωφούς, όπως η Νοηματική Γλώσσα και οι κλειστοί υπότιτλοι σε όλα τα τηλεοπτικά
προγράμματα και διαφημίσεις, καθιστώντας τις τοπικές παραδοσιακές εκδηλώσεις
και τα αθλήματα χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμα, παρέχοντας βασικές οδηγίες
νοηματικής γλώσσας σε βασικό προσωπικό και μαθητές κ.λπ.
Όλοι αυτοί οι στόχοι αποτελούν μέρος της προόδου, ωστόσο υπάρχει επιτακτική

1

Επισκεφθείτε: https://legislation.mt/eli/cap/556/eng/pdf για έγγραφο πλήρους κειμένου.
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
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
Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για έγγραφο πλήρους κειμένου:
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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ανάγκη να κάνουμε περισσότερα και να άρουμε τα εμπόδια στην πλήρη εκπλήρωση
των δικαιωμάτων των Κωφών .
Ως εθελοντική οργάνωση που εκπροσωπεί τις Κοινότητες Κωφών στη Μάλτα και το
Γκόζο, η DPAM θα ήθελε να αναφέρει και να συστήσει στις αρμόδιες αρχές τις
ακόλουθες δράσεις ως θεμελιώδη βήματα για την προώθηση και την υλοποίηση της
ένταξης των Κωφών στην κοινωνία.
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Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικά πρόσφατα επιτεύγματα πολιτικής για την πλήρη
ένταξη των Κωφών όλων των ηλικιών στους νόμους (2817/2000, 3699/2008,
4074/2012 και 4488/2017). Οι νόμοι αναγνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
(ΕΝΓ) ως επίσημη γλώσσα των Κωφών και απαιτούν ως απαραίτητο προσόν για το
διορισμό προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Κωφών την πιστοποιημένη γνώση της
ΕΝΓ.
Η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την εκπαίδευση των Κωφών είναι
απαραίτητη και προβλέπεται, για πρώτη φορά, από το Ν. 2817/2000 που αναφέρει
ρητά στο άρθρο 1 παράγραφος 4α «Η γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών
είναι η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα». Αναφέρεται επίσης ότι «Απαραίτητο προσόν
για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού στα
σχολεία κωφών και βαρήκοων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας».
Οκτώ χρόνια αργότερα, ο Νόμος 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των
ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», στο Άρθρο 7: «Θέματα
κωφών, τυφλών και αυτιστικών μαθητών» αναφέρει ρητά:
«Ως πρώτη γλώσσα των κωφών και βαρήκοων μαθητών αναγνωρίζεται η Ελληνική
Νοηματική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα τους η Νέα Ελληνική, η οποία
προσλαμβάνεται και εκφέρεται με τη γραπτή της μορφή, ενώ η προφορική της
αντίληψη και έκφραση αποτελεί πρόσθετη κοινωνική επιλογή των κωφών μαθητών.
Η Ελληνική Νοηματική και η Νέα Ελληνική γλώσσα αναγνωρίζονται ως ισότιμες
μεταξύ τους, οπότε και η ενδεδειγμένη γλωσσική παιδαγωγική προσέγγιση είναι η
δίγλωσση εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή Διευθυντή και για
την τοποθέτηση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ σε σχολεία Κωφών, είναι η πιστοποίηση της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).»
Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2103, τεύχος Β'/19.06.2017) ορίζει ότι στο
Ημερήσιο Πρόγραμμα του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου ορίζεται:
«Στο πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών, και ανάλογα με τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες τους, εντάσσεται η διδασκαλία για την ανάπτυξη γλωσσικών
δεξιοτήτων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και την εκμάθηση αυτής.».
Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση 3586 (ΦΕΚ 5491, τεύχος Β'/06.12.2018) ορίζει στο
άρθρο 2 «Τα μέσα πρόσβασης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
είναι ιδίως ο υποτιτλισμός, η χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της
ακουστικής περιγραφής εικόνας.» και «Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής
γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου … μετά από πρόταση της
Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.».
Ο πρόσφατος νόμος 4488 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) στο άρθρο 65.2 αναφέρει ρητά:
«Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα.
Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων

12

των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών.».
Ίσως η σημαντικότερη πολιτική που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα είναι η Κύρωση της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με το Νόμο
4074/2012 - ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012. Τίθεται σε ισχύ ο Νόμος 4488/2017 (Μέρος Δ)
που αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την εξειδίκευση και προσαρμογή της
Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι η Ανεξάρτητη Αρχή που παρακολουθεί την εφαρμογή
της Σύμβασης στην Ελλάδα.
Οι υλοποιήσεις των πολιτικών παραμένουν μετέωρες όσο δεν υπάρχει κατάλληλα
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αφενός θα μεταδώσει στους Κωφούς
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την πλήρη άσκηση των
δικαιωμάτων τους και αφετέρου θα συμβάλει στην αρμονική και δημιουργική
συνεργασία μεταξύ της κοινότητας των Κωφών και της κοινότητας των Ακουόντων,
οι Κόσμοι των Κωφών και των Ακουόντων.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δεν είναι τυχαίο ότι προτεραιότητα για τους Κωφούς, και στις τρεις χώρες που
συμμετέχουν στο έργο Sign Links, είναι η πρόσβαση στην πληροφορία.
Η αλλαγή κυβερνήσεων με την αντίστοιχη διεξαγωγή εκλογών, των οποίων
προηγούνται οι συζητήσεις μεταξύ μεμονωμένων εκπροσώπων των πολιτικών
δυνάμεων, οι οποίες δεν συνοδεύονται από την κατάλληλη διερμηνεία στην
Νοηματική Γλώσσα, στερεί από τους Κωφούς την καλή ενημέρωση και την ισότιμη
συμμετοχή στις εκλογές. Οι τελευταίες σύγχρονες τεχνολογίες που παρέχουν
πρόσβαση σε πληροφορίες (διάφορες εφαρμογές που μεταφράζουν ομιλία σε
κείμενο και αντίστροφα) και διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και
Κωφών ατόμων δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί.
Από την άποψη αυτή, μια κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει τη μέγιστη εφαρμογή
των στόχων και των στρατηγικών που καθορίζονται στα εγκριθέντα έγγραφα, τα
οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Κωφών δημιουργώντας
συνθήκες και παρέχοντας ευκαιρίες για την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στην
ευρύτερη κοινότητα.
Εργασίες για την αύξηση του αριθμού των Κωφών και ακουόντων διερμηνέων
Νοηματικών Γλωσσών (προς την κατεύθυνση περισσότερων μαθημάτων κατάρτισης
με περισσότερους ανθρώπους πρόθυμους να συμμετάσχουν σε αυτά), αξιοπρεπής
αμοιβή για την εργασία των διερμηνέων Νοηματικών Γλωσσών και συμπερίληψη
Κωφών καθηγητών και διερμηνέων ως φυσικών νοηματιστών. Ο αριθμός των
διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι κατάφωρα ανεπαρκής, ακόμη και για να
εξασφαλιστεί η ομαλή επικοινωνία μεταξύ Κωφών και ακουόντων στα σχολεία και τα
νοσοκομεία, καθώς και κατά τη διάρκεια της εργασιακής διαδικασίας, μεταξύ
εργοδοτών και Κωφών ατόμων που αναζητούν εργασία.
•

Ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας που πρέπει να επιβληθεί σε εθνικό
επίπεδο διασφαλίζοντας την προστασία και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων
των Κωφών. Τα Κωφά άτομα θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως
τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή σε ισότιμη βάση
με τα άλλα μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας.

•

Ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ. τεχνολογίες
ομιλίας σε κείμενο) για την υποβοήθηση των Κωφών που θα πρέπει να
εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως νοσοκομεία,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τράπεζες, ταχυδρομεία και καταστήματα, μεταξύ
άλλων.
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•

Ανάπτυξη εγγράφου καθοδήγησης σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες (π.χ.
τεχνολογίες ομιλίας σε κείμενο) που μπορούν να βοηθήσουν τους Κωφούς σε
διάφορα κοινωνικά και εργασιακά πλαίσια.

•

Προώθηση και αύξηση της διαθεσιμότητας επαγγελματικών διερμηνέων ως
βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης Κωφών ατόμων
λείπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως η πλήρης πρόσβαση σε
πληροφορίες όταν επισκέπτονται ένα νοσοκομείο, για παράδειγμα.

•

Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και διασφάλιση, μεταξύ άλλων,
της παροχής εύλογων προσαρμογών καθώς και ενός προσβάσιμου εργασιακού
περιβάλλοντος στην επικρατούσα εθνική εργατική νομοθεσία. Αυτό θα αυξήσει
την προβολή των δικαιωμάτων των Κωφών ατόμων σε ολόκληρη την τομεακή
νομοθεσία.

•

Ανάπτυξη στρατηγικής και εγγράφου καθοδήγησης για την αύξηση της
απασχόλησης όλων των Κωφών ατόμων και συλλογή πληροφοριών σχετικά με
τη διαθεσιμότητα και το κόστος των μέτρων εύλογης προσαρμογής για κάθε
ομάδα αναπηρίας, για την παρακολούθηση του τρόπου χρήσης των δημόσιων
πόρων για την αύξηση της χρηματοδότησης για τα απαραίτητα μέτρα. Το
έγγραφο καθοδήγησης θα πρέπει επίσης να εξηγεί ποια μέτρα απαιτούνται για
την αύξηση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των εν λόγω
μέτρων.

•

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία (UNCRPD) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υψίστης
σημασίας.

•

Ο πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να είναι πλήρως
προσβάσιμος και αξιόπιστος, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, εθνικής
νοηματικής γλώσσας και Κωφών Προτύπων ως διερμηνέων διεθνών νοημάτων.

•

Προσβάσιμη κινητικότητα και βοηθητικές συσκευές όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις δημόσιων συγκοινωνιών και τις τουριστικές υπηρεσίες που
μπορούν να οδηγήσουν στην εξυπηρέτηση Κωφών και βαρήκοων ατόμων.

•

Παροχή πρόσβασης σε όλα τα Κωφά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των
Κωφών ατόμων με άλλα είδη αναπηρίας, με τη χρήση προσβάσιμων γλωσσών,
μορφών και τεχνολογιών κατάλληλων για διάφορα είδη αναπηρίας,
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νοηματικών γλωσσών, και άλλων
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προσβάσιμων μέσων, όπως υποτιτλισμός και προσωπικά μηνύματα κειμένου,
για όλες τις πληροφορίες, επιτρέποντας τη χρήση περισσότερων του ενός
αισθητηριακών καναλιών.
•

Τα Κωφά άτομα χρειάζονται συνεπή και αποτελεσματικά μέτρα για να έχουν
πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και
κατάλληλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νοηματικών
γλωσσών, και του υποτιτλισμού.

•

Διασφάλιση ότι όλη η εκπαίδευση, η πληροφόρηση, η υγειονομική περίθαλψη
και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
διατίθενται στις Κωφές γυναίκες και κορίτσια σε προσβάσιμες και κατάλληλες
για την ηλικία μορφές, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών και
άλλων εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας.

•

Συνιστούμε σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές
τους για τη συμπερίληψη Κωφών Προτύπων στο έργο των θεσμικών οργάνων
τους και στα ευρωπαϊκά τους προγράμματα. Ειδικά το έργο που σχετίζεται με
την Κώφωση, τη Νοηματική Γλώσσα και την Κοινότητα των Κωφών.

Δεν μπορούμε να τονίσουμε αρκετά ότι τα Κωφά άτομα πρέπει να έχουν συνεπή και
αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία σε
κατάλληλους προσβάσιμους μορφότυπους και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων
των εθνικών νοηματικών γλωσσών, και άλλων προσβάσιμων μέσων, τρόπων,
μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των
ευανάγνωστων μορφών (easy-to-read) και του υποτιτλισμού. Μια καλή πολιτική για
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι να διασφαλίζουν ότι όλες οι εξωτερικές και
εσωτερικές επικοινωνίες τους, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των βίντεο
και των ιστοτόπων, έχουν κατάλληλο επίπεδο προσβασιμότητας και παρέχονται σε
εναλλακτικές μορφές και μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών
νοηματικών γλωσσών και των ευανάγνωστων εκδόσεων.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Ευαισθητοποίηση
•

Οι κυβερνητικοί/κρατικοί θεσμοί θα πρέπει να συνδράμουν ενεργά τους
εθνικά εκπροσωπούμενους οργανισμούς Κωφών, συμπεριλαμβάνοντάς τους
τακτικά σε συζητήσεις και λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την
τήρηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρίες, καθώς και την εφαρμογή των νόμων για τη Νοηματική Γλώσσα.

•

Η κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει ενεργά δημόσιες εκστρατείες σε
συνεργασία με τις Εθνικές Ενώσεις & Οργανώσεων Κωφών, προκειμένου να
απο-στιγματιστούν οι ικανότητες των κωφών ατόμων και να εξαλειφθούν οι
ψευδείς προ-αντιλήψεις για τους Κωφούς στην κοινωνία.

•

Οι κυβερνητικοί/κρατικοί θεσμοί θα πρέπει να δεσμεύονται πληρέστερα για
την εξάλειψη των πράξεων που εισάγουν διακρίσεις σε όλες τις δημόσιες
σφαίρες και στερούν από τους Κωφούς την πλήρη πρόσβαση στην
πληροφόρηση και την επικοινωνία - όπως η τοποθέτηση φωτεινών
πινακίδων, οι λεζάντες και οι οθόνες με διερμηνεία στην ΝΓ των απαραίτητων
και σημαντικών πληροφοριών των αεροδρομίων και των σταθμών, των
ιδρυμάτων κ.λπ.

•

Οι κρατικοί φορείς και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να
συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία και δημοσίευση σύντομων
ενημερωτικών βιντεοκλίπ στη Νοηματική Γλώσσα ειδήσεων και
ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες κρατικών φορέων και φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης (δήμος, αστυνομία, διεύθυνση κοινωνικών δραστηριοτήτων
κ.λπ.), με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση των Κωφών
πολιτών, καθώς και την προώθηση της ΝΓ.

•

Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, στρογγυλών τραπεζιών και
εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων κρατικών φορέων, τοπικών
αρχών και εκπροσώπων των Εθνικών Οργανώσεων Κωφών σε θέματα που
σχετίζονται με προβλήματα και λύσεις σχετικά με την πρόσβαση στην
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και την
απασχόληση των Κωφών.

•

Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, όπως εργαστήρια, συνέδρια και
παρουσιάσεις με οπτικό ενημερωτικό υλικό, με τη ζωντανή συμμετοχή
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Κωφών ηγετών και Role Models, για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,
αφενός, και των Κωφών, αφετέρου, σχετικά με τις ευκαιρίες τους να
συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
•

Διοργάνωση ειδικών συνεδρίων και εκδηλώσεων που ενισχύουν τη γνώση και
την κατανόηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και των θετικών επιπτώσεων στην
κοινωνία των Κωφών . Ειδικότερα:
à

Εξηγήστε λεπτομερώς τις εύλογες προσαρμογές, την υποστήριξη και
τα εργαλεία που είναι σημαντικά για τους Κωφούς και αυξήστε την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το ρόλο τους στην ενδυνάμωση άλλων
Κωφών ατόμων να είναι κοινωνικά και οικονομικά ενεργά.

à

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ιστορίες επιτυχίας,
καθώς οι επιτυχημένοι Κωφοί άνθρωποι αποτελούν σημαντικά
πρότυπα και μπορούν να προσφέρουν την πολύτιμη συμβολή τους
στην παρακίνηση άλλων Κωφών και ακουόντων ατόμων να
αναλάβουν δραστηριότητες και να καταπολεμήσουν τα αρνητικά
στερεότυπα κατά των Κωφών ατόμων.

•

Οργάνωση ενημερωτικών εκπαιδεύσεων σχετικών με θέματα Kωφών
(κοινότητα Κωφών, κουλτούρα Κωφών, νοηματική γλώσσα) για την
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από την κρατική διοίκηση και τους
τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης (δήμος, αστυνομία, διεύθυνση «Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων» κ.λπ.).

•

Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των Κωφών Προτύπων στη δημόσια και
πολιτιστική ζωή με την παροχή προσβάσιμων πληροφοριών στη νοηματική
γλώσσα (ΝΓ).

Η προώθηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης (διαδικτυακά μέσα, εφημερίδες,
τηλεόραση κ.λπ.) δημοσιεύσεων, συνεντεύξεων και υλικού βίντεο για επιτυχημένα
κωφά άτομα και κωφούς Role Models, των οποίων τα επιτεύγματα σε διάφορους
τομείς της ζωής (επιστήμη, αθλητισμός, πολιτισμός, τέχνη κ.λπ.) μπορούν να
παρακινήσουν
τους Κωφούς να συμμετάσχουν ενεργά στη δημόσια ζωή
καταπολεμώντας τις παρανοήσεις σχετικά με την κουλτούρα των Κωφών και των
Κωφών γενικότερα .
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Η οικογένεια:
Δεδομένου ότι οι γονείς Κωφών, σε όλο τον κόσμο, έχουν ελάχιστη επαφή με
Κωφούς ενήλικες και τη Νοηματική Γλώσσα, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για
υποστήριξη.
•

Δημιουργία προγραμμάτων σε ατομική βάση, στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε
μικρές ομάδες για όλα τα μέλη της οικογένειας με σκοπό:
à Παρέχετε έγκαιρη επαφή Κωφών προτύπων με οικογένειες ακουόντων
μόλις διαγνωστεί το παιδί τους.
à Υποστήριξη γονέων για την αντιμετώπιση της παθολογικής προσέγγισης
της Κώφωσης
à Διδάξτε τους γονείς και τα αδέλφια ως οικογένεια να χρησιμοποιούν
χειρονομίες και νοηματική γλώσσα στην καθημερινή τους επικοινωνία
à Αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας της οικογένειας με το Κωφό
παιδί
à Αυξήστε την ποιότητα της αλληλεπίδρασης και ελαχιστοποιήστε τη
γλωσσική αποστέρηση των Κωφών παιδιών.
à Υποστήριξη της ανάπτυξης του ψυχοκοινωνικού οικογενειακού
περιβάλλοντος.

•

Ενθάρρυνση των γονέων Κωφών παιδιών να λαμβάνουν εξειδικευμένη
συμβουλευτική και έγκαιρη διάγνωση,
• Δλινετε συστάσεις για επακόλουθες εξειδικευμένες δραστηριότητες για τα Κωφά
παιδιά τους,
• Δημιουργία επαφών των ακουόντων γονέων με Κωφά Πρότυπα και εκπροσώπους
της κοινότητας των Κωφών,
• Καθιερώστε την εκπαίδευση της οικογένειας ακουόντων για να επικοινωνήσουν
με το παιδί τους και άλλους Κωφούς, να γνωρίσουν την κουλτούρα των Κωφών
και να μάθουν τη Νοηματική Γλώσσα.
• Διοργάνωση συναντήσεων ακουόντων γονέων Κωφών παιδιών με εκπροσώπους
της κοινότητας των Κωφών (Κωφών Προτύπων) με σκοπό την εξοικείωση με τα
προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κωφοί, σχετικά με τη
Νοηματική Γλώσσα και τη σημασία της χρήσης της στο περιβάλλον στο οποίο ζουν
τα Κωφά παιδιά.
• Συμμετοχή των γονέων και των φροντιστών στη σχολική εκπαίδευση του κωφού
παιδιού τους.
1.
Οργανώστε και ενθαρρύνετε τη συνάντηση τόσο Κωφών όσο και ακουόντων
γονέων Κωφών παιδιών. Είναι η μάθηση και η υποστήριξη από ομοτίμους στα
καλύτερά της!
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Κοινωνική ένταξη
•

Η κυβέρνηση, οι κρατικοί θεσμοί και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να
διεξάγουν τακτικές διαβουλεύσεις με τις εθνικά εκπροσωπούμενες οργανώσεις
Κωφών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών
για την προώθηση και τη δημιουργία προσβάσιμων συνθηκών σε όλους τους
τομείς της ζωής των Κωφών.

•Παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς για την αναπηρία
μέσω μηχανισμών υποβολής καταγγελιών. Τα Κωφά Πρότυπα είναι οι ειδικοί
σχετικά με την κατάσταση του να είσαι Κωφός και ξέρουν τι λειτουργεί και τι όχι
για τους Κωφούς. Πρέπει να συμπεριληφθούν και να παρέχουν συνεχή
ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων που διεξάγονται.
•

Η κυβέρνηση και οι κρατικοί θεσμοί πρέπει και να περιλαμβάνουν τακτικά την
εξειδικευμένη συμμετοχή των Ενώσεων και των Οργανώσεων Κωφών στις
αντίστοιχες χώρες τους. Όπως η Ένωση Κωφών στη Βουλγαρία (UDB - η
μεγαλύτερη εθνικά εκπροσωπούμενη οργάνωση Κωφών στη Βουλγαρία) η
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος ή η Ένωση Κωφών Μάλτας (DPAM). Είναι μέλη
εθνικών ενώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες- συμβουλευτικών συμβουλίων, μη
κυβερνητικών οργανώσεων ΜΚΟ, καθώς και σε διάφορους διεθνείς
οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, η Παγκόσμια
Ομοσπονδία Κωφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Νεολαίας Κωφών. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
παρακολούθησης, σχεδιασμού και διαβουλεύσεων για αλλαγές στα νομικά
κείμενα και την εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση και την υποστήριξη των
συνθηκών διαβίωσης των Κωφών.

•

Να ασκείται τακτικός έλεγχος στην εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν
Κωφούς και να αναφέρονται εγκαίρως οι παρατυπίες.

•

Να ζητήται συνεχή ανατροφοδότηση από τις Εθνικά Εκπροσωπούμενες
Οργανώσεις Κωφών σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή πολιτικών που
σχετίζονται με τη διευθέτηση των κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης για Κωφούς.

•

Η διασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων της κοινότητας των Κωφών στη
δημιουργία ενημερωτικών βίντεο στην ΝΓ για τις ιστοσελίδες της κρατικής
διοίκησης και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι, αστυνομία, διεύθυνση
«Κοινωνικών Δραστηριοτήτων» κ.λπ.), που περιέχουν ειδήσεις και σημαντικές
ανακοινώσεις που σχετίζονται με το έργο του σχετικού φορέα.
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•

Δημιουργία και διάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δημόσια μέσα
μαζικής ενημέρωσης σύντομων βίντεο στην ΝΓ, που περιέχουν γενικές και
ειδικές πληροφορίες για διάφορα θέματα, σχετικά με την εμφάνιση κοινωνικώνυγειονομικών, φυσικών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πανδημίες,
επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) και συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας.

•

Παροχή επαρκούς νομικής βοήθειας μέσω διερμηνείας ΝΓ σε Κωφούς σε
περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τους νόμους
της χώρας, την υποβολή καταγγελιών, τις εμφανίσεις στο δικαστήριο κ.λπ.

•

Να παρέχει επαρκή κρατική στήριξη στους εργοδότες που επιθυμούν να
απασχολήσουν Κωφούς και επίσης να παρέχει στους Κωφούς εργαζόμενους και
υπαλλήλους την ευκαιρία μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων να έχουν πλήρη
ενημέρωση για τα δικαιώματά τους στο χώρο εργασίας και να τα διεκδικούν.

•

Να εξασφαλίσει τη συμμετοχή Κωφών προτύπων σε ενημερωτικές εκπαιδεύσεις
που σχετίζονται με θέματα για Κωφούς (κοινότητα Κωφών, κουλτούρα Κωφών,
Νοηματική Γλώσσα) για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων
από την κρατική διοίκηση και τους τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης (δήμος,
αστυνομία, Διεύθυνση «Κοινωνικών Δραστηριοτήτων» κ.λπ.)
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Εκπαίδευση και κατάρτιση
•

Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού
προσανατολισμού και εκπαιδεύσεων στη Νοηματική Γλώσσα (ΝΓ) με
Πρότυπα Κωφών.

•

Ανάπτυξη εκπαιδεύσεων για εργοδότες σχετικά με το πώς να διασφαλίσουν
ότι ο χώρος εργασίας τους είναι πλήρως περιεκτικός για Κωφούς με κάθε
είδους αναπηρίας. Συμβουλευτείτε διάφορες οργανώσεις ατόμων με
αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των Ομοσπονδιών Κωφών, κατά την
ανάπτυξη τέτοιων εκπαιδεύσεων.

•

Προώθηση άλλων βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μπορεί να καταστεί το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον πιο
προσιτό και χωρίς αποκλεισμούς. Για παράδειγμα, ενθαρρύνετε τους
εκπαιδευτικούς να είναι πιο περιεκτικοί και να τους παρέχετε δωρεάν
μαθήματα για να μάθουν τη Νοηματική Γλώσσα, ώστε να μπορούν να
επικοινωνούν με τους Κωφούς μαθητές τους.

•

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της ΝΓ
στα ειδικά σχολεία Κωφών παιδιών.

•

Το Υπουργείο Παιδείας να δεσμευτεί για την καθολική εφαρμογή μαθημάτων
κατάρτισης, μεθοδολογιών και προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν Κωφά
πρότυπα, για να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν
πληρέστερα στη Νοηματική Γλώσσα με τους Κωφούς μαθητές τους.

•

Να αναπτύξει και να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό για την πρωτοβάθμια,
κατώτερη-δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μαθήματα βίντεο για τα διάφορα
θέματα με ΝΓ, με στόχο την προσβασιμότητα στο διδακτικό υλικό κατά την
αυτο-εκπαίδευση των Κωφών μαθητών.

•

Η διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για παιδαγωγικές ομάδες από εξειδικευμένα
σχολεία για Κωφά παιδιά για την ανάπτυξη και προετοιμασία προγραμμάτων
σπουδών ΝΓ και εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια, κατώτερηδευτεροβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για διαδικτυακή
εκπαίδευση Κωφών μαθητών (όταν υπάρχει ανάγκη για τέτοια εκπαίδευση).
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•

Για να παρέχει το κράτος δωρεάν διερμηνεία ΝΓ σε κωφούς μαθητές.

•

Να εγγυηθεί τη συμμετοχή Κωφών Προτύπων στην εκπαίδευση της
Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών παιδιών στο σύστημα προσχολικής και
σχολικής εκπαίδευσης.

•

Να εξασφαλίσει τη συμμετοχή Κωφών Προτύπων σε εκπαιδευτικά
μαθήματα Νοηματικής Γλώσσας για ειδικούς που εργάζονται με Κωφά παιδιά
/ μαθητές (λογοθεραπευτές, καθηγητές, δάσκαλοι).

•

Να προωθήσει και να παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την ΝΓ για γονείς
Κωφών παιδιών και επαγγελματίες που εργάζονται με Κωφά παιδιά /
μαθητές.

•

Να εξασφαλίσει τη συμμετοχή Κωφών Προτύπων σε εκπαιδευτικά μαθήματα
Νοηματικής Γλώσσας για γονείς Κωφών παιδιών.
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Υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης
Κωφοί Διερμηνείς και μεταφραστές
Υπάρχει ένα αναδυόμενο και αναπτυσσόμενο πεδίο για Κωφούς διερμηνείς. Οι
Κωφοί διερμηνείς είναι Κωφά άτομα που παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας και
μετάφρασης μεταξύ νοηματικών και γραπτών γλωσσών.
à Αυξήστε το ποσό και τη διαθεσιμότητα επαγγελματιών και πιστοποιημένων
διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας Κωφών σε ιατρικά, νομικά και
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
à Ενθάρρυνση της ομαδικής εργασίας μεταξύ ακουόντων (διερμηνέων,
καθηγητών) και Κωφών διερμηνέων.
à Παροχή Κωφών διερμηνέων για επικοινωνία με τυφλοκωφά άτομα.
à Αύξηση του αριθμού και της διαθεσιμότητας πολύγλωσσων Κωφών
διερμηνέων για διερμηνεία σε άτομα που χρησιμοποιούν διαφορετική
Νοηματική Γλώσσα ή/και διεθνή νοήματα.
à Παροχή Κωφών διερμηνέων σε κρίσιμες καταστάσεις , όπως νομικές και
υγειονομικές.
•

Αύξηση του αριθμού και της διαθεσιμότητας επαγγελματιών και
πιστοποιημένων διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας σε όλους τους
δημόσιους τομείς, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της
αποτελεσματικής ένταξης της Κοινότητας Κωφών και των μελών της.

•

Κυβερνητικά/κρατικά ιδρύματα για την υποστήριξη θετικών αλλαγών
στον «Κανονισμό σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις για την
Παροχή Δωρεάν Υπηρεσιών Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας» για να
βοηθήσουν στην αύξηση του αριθμού των Διερμηνέων Νοηματικής
Γλώσσας .

•

Οι Οργανισμοί Κωφών θα πρέπει επίσης να λάβουν ενεργά μέτρα για την
αύξηση του αριθμού των διερμηνέων ΝΓ σε όλους τους τομείς της
δημόσιας ζωής και την επαρκή αμοιβή για την εργασία τους.

•

Να εξασφαλιστεί η οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης των διερμηνέων
Νοηματικής Γλώσσας, με στόχο την αύξηση των προσόντων και της
ποιότητας της διερμηνείας - εγγύηση καλύτερης πρόσβασης στην
πληροφόρηση για τους Κωφούς.
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•

Διασφάλιση ότι η πρόσβαση σε επαγγελματίες και πιστοποιημένους
εθνικούς διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας δεν αποτελεί υπερβολική
οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες που σκέφτονται να
προσλάβουν Κωφό άτομο.

•

Το κράτος να παρέχει οικονομική στήριξη σε εργοδότες που απασχολούν
Κωφούς εργαζόμενους για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα Νοηματικής
Γλώσσας στο χώρο εργασίας.

•

Απόλυτη προτεραιότητα για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η ανάγκη
εκπαίδευσης Κωφών και Ακουόντων σε εξειδικευμένα θέματα
διερμηνείας.
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Υγεία
•

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ένταξης των Κωφών στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης, βοηθώντας τους και εξασφαλίζοντας
προσβάσιμη, σαφή και αποτελεσματική επικοινωνία στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης σε όλα τα στάδια και τις μονάδες του
συστήματος:
à διοικητική υπηρεσία,
à ιατρική εξέταση,
à παραπομπή σε ειδικό,
à εισαγωγή για θεραπεία κ.λπ.
με την παροχή πιστοποιημένων διερμηνέων NG και Kωφών διερμηνέων.·

•

Εξασφάλιση ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας που θα επιτρέπει
στα Κωφά άτομα να έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη και να καλύπτονται
τα έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία τους.

•

Διασφάλιση της αποτελεσματικής ένταξης των Κωφών στο σύστημα ψυχικής
υγείας
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Απασχόληση
•

Θέσπιση ειδικών μέτρων για την προώθηση της απασχόλησης των Κωφών
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει
ειδικές ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλες πολιτικές, όπως
στόχους απασχόλησης, ποσοστώσεις, φορολογικά, οικονομικά κίνητρα
και κίνητρα για δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων.

•

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες για Κωφούς μέσω
ζωντανών κοινών συναντήσεων / εκπαιδεύσεων / σεμιναρίων με
εργοδότες, εκπροσώπους εταιρειών κ.λπ., για να κατανοήσουν
περισσότερα σχετικά με τις ανάγκες, την κουλτούρα και την ανάγκη τους
για διερμηνεία ΝΓ, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην
εργασιακή διαδικασία σε ισότιμη βάση με όλους τους άλλους
εργαζόμενους.

•

Η κυβέρνηση, η δημόσια διοίκηση και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να
συνεργαστούν
με
οργανώσεις
ατόμων
με
αναπηρίες,
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων Κωφών, και συνδικαλιστικές
οργανώσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης και
συμμετοχής των Κωφών ατόμων σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και
συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε να μπορούν να ασκούν τα
δικαιώματά τους στον χώρο εργασίας.

•

Παροχή κινήτρων για την απασχόληση Κωφών ατόμων, διασφαλίζοντας
ότι η κάλυψη του κόστους των εύλογων μέτρων προσαρμογής (π.χ.
διερμηνείς νοηματικής γλώσσας ή άλλων εργαλείων) δεν αποτελεί
υπερβολική οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες.

•

Προώθηση της απασχόλησης για όλα τα άτομα με αναπηρία,
συμπεριλαμβανομένων των Κωφών, στην ανοικτή αγορά εργασίας και δεν
δημιουργούν διαχωρισμένες ρυθμίσεις απασχόλησης για τα άτομα με
αναπηρία, ανεξάρτητα από την αναπηρία τους (π.χ. προστατευόμενη
απασχόληση, εργαστήριο, προστατευόμενη απασχόληση).

•

Κατάρτιση του προσωπικού που οργανώνει και ηγείται γενικών
προγραμμάτων τεχνικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και
κατάρτισης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες τους είναι
πλήρως προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς των Κωφών και διατίθενται
στις εθνικές νοηματικές γλώσσες.
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•

Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης εργοδοτών και διοικητικού
προσωπικού εταιρειών/επιχειρήσεων, με στόχο την παροχή θέσεων
εργασίας σε άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των Κωφών
εργαζομένων.

•

Σε συνεντεύξεις με εργοδότες και εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν
Κωφούς υπαλλήλους ή εργαζόμενους για να παρέχουν διερμηνεία ΝΓ.

•

Σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται και πραγματοποιούνται από τους
εργοδότες (μαθήματα επανακατάρτισης, συναντήσεις με την παροχή
σημαντικών πληροφοριών κ.λπ.) για την παροχή διερμηνείας ΝΓ.

•

Να παρέχει διερμηνεία ΝΓ κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας για
Κωφούς υποψηφίους για να εξασφαλίσει ίση πρόσβαση σε θέσεις
εργασίας.

•

Να εξασφαλιστεί η παροχή διερμηνείας ΝΓ κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων
(μαθήματα επανεκπαίδευσης, εκπαιδεύσεις, συναντήσεις με την παροχή
σημαντικών πληροφοριών κ.λπ.) που διοργανώνονται από τη διοίκηση της
εταιρείας / επιχείρησης για όλους τους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων
υπάρχουν Κωφοί.
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Εφαρμοσμένες συστάσεις πολιτικής
Υπηρεσία για όλους της ΔΕΗ
https://serviceforall.dei.gr/?fbclid=IwAR2F0JPtE5lElZtXOGri0BhoVz1FaZV66eK1A5Qs
Sk8kmiHzC9DS0Nh33hQ

https://www.facebook.com/hashtag/dei_nea_exipiretisi
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Επικοινωνία με την Αστυνομία
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Deaf Adults as Role Models for the Hearing World:
Links of the Same Chain
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