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ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
 СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Инвестиране във вашето бъдеще!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„Представяне на окончателните резултати от провеждането 
и плановете за надграждане и изпълнение на дейностите в бъдеще, 
на приключен от Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 
проект „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция”, 
изпълнен по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Дата, час и място на пресконференцията: 30.08.2013 г., 11 ч., Пресклуб „БТА“ - Пловдив

Представянето ще осъществят: 
- Димитър Парапанов, председател на НАСГБ
- Светлозар Парапанов, ръководител на проекта, изпълнителен директор на НАСГБ и директор на Национален център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър”
- Анна Ройдева, експерт по проекта и специален педагог в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към НАСГБ

Защо е нужно обучение на интерпретатори-придружители на сляпо-глухи: 
Лицата с дълбока степен на сляпо-глухота (тежка или пълна слухова загуба, съчетано с тежка или пълна загуба на зрение) се нуждаят от професионалната помощ на интерпретатори-придружители, които използват алтернативни методи за комуникация (основани на осезанието и остатъчните сетива) и осъществяват и улесняват техния достъп до общуване, до информация, мобилност и до цялата заобикаляща ги среда. В България досега е нямало професионално обучение на интерпретатори-придружители и единствено членовете на семействата и близките на сляпо-глухите са им оказвали някаква подкрепа, според своите възможности. Практиката на напредналите в това отношение страни, като Унгария, Финландия, Швеция, Норвегия и др. показва, че най-добра услуга бива предоставяна от професионално подготвените интерпретатори-придружители, чиято работа е финансирана от държавата. 

Какво направихме досега: 
Дейностите по проекта стартираха през август 2012 г. Двама експерти от Унгарската асоциация на сляпо-глухите (УАСГ) - партньор по проекта:
 г-жа Еда Кедвеш (Експерт и обучител, координатор от страна на партньора; Изпълнителен директор и главен експерт на УАСГ) 
и г-жа Дороття Киралихиди (Експерт и обучител. Специален учител в областта на рехабилитационните услуги за сляпо-глухи в УАСГ)
изготвиха анализ на провеждането на обученията на интерпретатори-придружители и добрата практика на Унгария, в която от няколко години успешно функционира държавно финансирана система за предоставяне на такива услуги. През м. декември 2012 г. двамата унгарски експерти обучиха двама български експерти: 
г-ца Анна Ройдева (специален педагог в Националния център за рехабилитация на сляпо-глухи „Хелън Келър” към НАСГБ)
и г-жа Спаска Джангозова (Специалист по жестообразуване (образуване на нови жестове) към Националния център по жестомимичния език към Съюза на глухите в България, автор на речника на българския жестомимичен език)
като съвместно разработиха първата в България, Методика за обучение на интерпретатори-придружители за сляпо-глухи. Важен аспект на разработената методика бе адаптирането на световно разпространените алтернативни методи за общуване на сляпо-глухи към особеностите на българския език и азбука, както и към българския жетомимичен език. 
През м. февруари 2013 г. методиката бе приложена на практика с оглед оценяване на нейната  приложимост, оценка на качеството й, и извършване на промени при необходимост, като двамата български експерти проведоха тестово пилотно обучение на 5 души в рамките на 3 дни. 

Експерт-обучител от Финландия г-жа Санна Паасонен (самата тя сляпо-глухо лице, обучител по алтернативни методи на общуване, член на Управителния съвет на Финландската асоциация на сляпо-глухите)  
наблюдаваше провеждането и даде препоръки за усъвършенстване на методиката. 
През м. май 2013 г. бе проведена Международна конференция на тема: „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“.Участваха 150 души от целевата група на проекта (сляпо-глухи, интерпретатори-придружители и експерти) от 12 страни-членки на Европейски съюз: България, Словения, Унгария, Белгия, Финландия, Италия, Швеция, Испания, Великобритания, Гърция, Германия и Полша. Сред българските участници имаше сляпо-глухи лица с тотални и тежки комбинирани слухови и зрителни увреждания, техни интерпретатори-придружители, специалисти от дневните центрове за социална рехабилитация и интеграция на незрящи (Сливен, Ямбол, Тополовград, Шумен, Бургас, Варна, Добрич и Перник), училищата за деца с нарушено зрение в София и Варна, училище за деца с увреден слух – Търговище.  

  Разработената Методика бе представена и обсъдена сред участниците, като бе получен положителен отзвук и бяха дадени конкретни предложения за усъвършенстването й. 
През юни и юли 2013 г. Методиката бе допълнена и доразвита с тези предложения, като бе завършена и издадена като окончателен вариант. За по-широка достъпност, методиката бе изготвена и във мултимедиен формат, който ще способства лесното й споделяне чрез интернет.

Какви са нашите планове за надграждане и изпълнение на дейностите в бъдеще:
С цел осигуряването на устойчивост на резултатите и мултиплициращ ефект, 	предвиждаме организирането на обучения за:

- самите сляпо-глухи лица – обучение в нови за тях методи за общуване и как да взаимодействат ефективно с интерпретатор-придружител;

Провеждане обучения за подготовка като интерпретатори-придружители на сляпо-глухи, за:
- членове на семействата и близки на сляпо-глухите;
- специалисти от дневните центрове за рехабилитация и интеграция за незрящи;
- глухи лица с нормално зрение, които да помагат на сляпо-глухите и да им бъдат       интерпретатори-придружители; Информиране на глухите лица за същността на сляпо-глухотата, начините за общуване със сляпо-глухи, превенцията и профилактиката на зрителните заболявания.

Съвместно със Съюза на глухите в България – съвместни инициативи, с които по примера на Закона за жестомимичния език в Унгария, да бъде приет такъв закон и в България, с който нормативно и финансово от държавата да се осигури професионалното предоставяне на интерпретаторско-придружителски услуги за сляпо-глухи и преводачески услуги за глухи. 
След утвърждаване на професията интерпретатор на жестомимичен език, да се работи с образователните институции във висшето образование, за държавно организирано професионално обучение на интерпретатори. 

За връзка с нас: 
Светлозар Парапанов, ръководител на проекта,
0893 64 40 09, nadbbg@mbox.contact.bg,   www.nasgb.org

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

