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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





1


1
Инвестиране във вашето бъдеще!



Тема на международната конференция: 
„Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“
Тема на форума на жените със сляпо-глухота: „Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество“
Пленарна сесия 1:
Доклад на тема „Сътрудничеството - наша първа цел като сляпо–глухи жени” 
Лектор: Анжела Пимпинела, (Италиански съюз на слепите), член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите

Трудностите да бъдеш жена намират своите корени в далечни времена. Въпреки постигнатия напредък в областта на равните възможности, да бъдеш жена води до различни проблеми, особено когато живееш със сензорно увреждане като сляпо-глухота. Следователно целта на този форум е да се извърши анализ на проблемите ни и да се подчертае важността на сътрудничеството между сляпо-глухите жени да намерим мястото, което заслужаваме в съвременното общество и да получим  по-голяма сила в света на утрешния ден.
Нека направим кратък обзор на процеса, който ни доведе тук днес. По време на предишния си мандат като член на ръководната група за Европейския съюз  на слепите за сляпо-глухите,  на мен бе възложена задачата да се справя с проблемите, свързани със сляпо-глухите жени. Аз предприех проучване на специфичните нужди на сляпо-глухите  жени с помощта на въпросник, за който със сигурност много от вас тук днес са дали  своя принос.
В това изследване, в допълнение към различните възникнали въпроси, можете да намерите много силен сигнал за необходимостта да се създадат възможности за жените да се срещнат и да се справят със своите проблеми. Ние трябва да имаме възможност да говорим за нашите проблеми, да си обменяме  съвети и опит  като партньори  и да предложим решения за подобряване на нашата интеграция и участието ни в обществения живот, както и насърчаването на нашия процес на приобщаване.
Искам да споделя резултатите от проучване, което да хвърли светлина върху специфичните нужди на сляпо-глухите жени, като се започне с един въпрос, взет от въпросника и съответния отговор, който, мисля, представя  картината на условията на живот на  сляпо-глухите жени.
Въпрос: "До каква степен законите в  страната ви защитават правата на жените и особено на сляпо-глухите жени?"
Отговор: "Нашите права не са защитени, тъй като държавата не се грижи за хората с увреждания и няма  закон за това."
Други специфични изисквания са:
- Провеждане на срещи и събития на дадено сляпо-глухо с други сляпо-глухи лица от цялата страна.
- Да имаме по-добро качество на живот, който е по-близък  до нашите нужди. Равнопоставеност с другите.
- Създаване на по-конкретни и индивидуализирани критерии за заетост и социална интеграция на сляпо-глухите жени.
- Подобряване на достъпа до комуникация, околна среда и информация.
- Подпомагане на преводачи-придружители.
- Компютърна грамотност. 
- Когато трябва да се справя с държавната администрация и посещавам  институции, бих искала, някой да ми помогне и да ме  ориентира в изпълнението на  административните процедури, попълване на формуляри и различни документи.
 - Социалните институции се интересуват само от степента на увреждане, а не от вида на уврежданията. Аз съм сляпо-глуха, което означава, че аз съм и сляпа и глуха  заедно. Това е причината, поради която те отказват да ми даде подкрепата, която Законът за интеграция на жените с увреждания в България предвижда.
- Условия за адекватно образование и лична реализация.
- Провеждане на международни фестивали и спортни дейности за сляпо-глухи жени, за да могат да се социализират.
 - Желание да се научи чужд език. Бих искала да се свържа с други сляпо-глухи жени от други страни, с цел да обменя  опит и да си сътрудничим. Организиране на екскурзия в чужбина, международни състезания, литературни състезания.
- Необходимостта от нов слухов апарат и среща с жени с едно и също увреждане по-често.
 - Правителството трябва да спре да намалява нашите помощи и да инвестира повече пари за нас. Също така да се гарантират лекарства и здравни услуги.
- Ограничения, предотвратяващи достъпа до социално осигуряващи програми трябва да бъдат премахнати.
 - Следва да се предоставя правна помощ.
- Необходимост от кухня подходяща за нашите изисквания. Домакинските уреди трябва да бъдат безплатни или да бъдат продавани на много ниска цена.
- Нужда  от работа.
- Наличие на ваканционни пакети на ниски цени.
Аз живея сама в много малко село. Жените, които живеят сами никога не трябва да се чувстват изолирани.
- Безплатни гинекологични прегледи.
- За възрастните  сляпо-глухи жени не се полагат съответните грижи.
- Хората трябва да са по-запознати с тактилния жестомимичен  език и тактилната азбука ЛОРМ.
- Правното признаване на сляпо-глухотата като уникално увреждане.
- Повишаване на икономическата и практическа подкрепа на семействата.
- Здравните центрове не разполагат с подходящи съоръжения и персоналът не е обучен
- Необходимо е да се ползва помощта на квалифициран персонал в тактилен жестомимичен език най-малко два или три пъти седмично
- Психологически център за подкрепа  може да бъде полезен в трудни моменти
-  Трябва да се оказва подкрепа, на онези сляпо-глухи жени, които нямат семейство, което да се грижи за тях.
С този доклад, аз исках да се направи преглед на условията, при които много сляпо-глухи жени живеят. 
Какво произтича от това: голям степен на  изключване от достъп до различните сектори на обществения живот, поради липсата на достатъчно ресурси/средства.
Аз предлагам да се придаде последователност на  тези форуми, посветени на жените, за да продължи тази красива история, която започва днес, изработвайки  предложения, които да  дадат  отговор на нашите нужди.
Надявам се,  че резолюцията може да бъде конкретен документ, който да се използва като инструмент за по-успешна интеграция, социалното участие и включване. 
Аз ви каня да постъпим, както U2 казват:  "Върви", нека се движим напред.


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.



