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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
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“
Семинар 1: 
Доклад на тема „Текущи предизвикателства при сътрудничеството: мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни“ 
Лектор: Санна Паасонен, член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите.

Този семинар ще протече при следния ред:
1. Начало  и въпроси за обсъждане (15 мин.)
2. Дискусия в малки групи: 3-4 души в група (30 мин.)
3. Дискусия между цялата група (60 мин.)
4. Резюмиране 
1. Основни данни.  
1. Хората с увреждания по  света
Според Организацията на обединените нации (ООН), около 650 милиона души по света имат  увреждания, и често се натъкват на безброй физически и социални пречки. Те често не разполагат с възможностите на масовото  население и обикновено са сред най-маргинализираните в обществото. Жените се сблъскват с пречки пред пълното равенство и развитие, заради такива фактори като раса, възраст, език, етнос, култура, религия или увреждане. Устойчивостта на някои културни, правни и институционални пречки превръщат жените и момичетата с увреждания, в жертви на двустранната дискриминация: от една страна като жени и  от друга като лица с увреждания.
2. Сляпо-глухота  и женственост - две големи предизвикателства
Жените с увреждания могат да бъдат особено изложени на риск поради стигма, свързана, както с увреждания, така и с неравенството между половете. Сляпо-глухотата  не е толкова добре познато увреждане  като глухотата и слепотата, поради малкия брой сляпо-глухи лица. Във Финландия само около 850 души ползват услугите на финландската асоциация на сляпо-глухите, което не е много. Броят зависи от това, кога  тези хора са станали сляпо-глухи. Повечето от сляпо-глухите са стари  хора и използват здравните услуги чрез болниците. Финландската асоциация на сляпо-глухите е 40 годишна и малка организация само с около 350 членове. Не много хора са чували за нея. Разбира се, информация за сляпо-глухотата е много важна и без  това знание, хората не знаят как да общуват със сляпо-глухите.
Въпреки, че Финландия е една от съвременните социални държави, жените във Финландия също са изправени пред редица предизвикателства. Дискриминацията и сегрегацията се наблюдават  в различни ситуации, като например на ръководни постове, домакински задачи, доходи и вътрешни семейни отношения.
3. Насилието и жени с увреждания
Формите на насилие са: 1) физическо, 2) сексуално, 3) умствено, и 4) икономическо.  Според Naisten Linja Suomessa Ри (жените във Финландия), жените с увреждания се възприемат често като безполови същества. Също така насилие срещу жените с увреждания  свързано с пола често се пренебрегва. Жените без увреждания се сблъскват със сексуални  нагласи всеки ден, но сексуалността на жените  с увреждания и равенството често се пренебрегват напълно. Тези вярвания също се отразяват във възпитанието на момичетата с увреждания. При тях е  по-трудно да се признае насилието, поради избледняване на сексуалността. Това се дължи, както на самата жертвата, така и на  нейното семейство. Трудностите в общуването, придвижването и  нуждата от  лични асистенти прави по-трудно да се признае насилието и да се потърси  помощ. Получаването на помощ е още по-трудно, тъй като обикновено  насилникът е близо до жертвата. Въпреки това е възможно да получите помощ и да се възстановите.
4. Сляпо-глухите жени в мрежа и сътрудничество в собствените си страни
Ние всички хора сме изправени пред различни предизвикателства и ситуации в живота ни; детството, сексуалността и половата идентичност, родителството, обучение и работна среда и свободното време. Хората са социални животни и се нуждаят от други хора, също така и за обмен на опит, особено при  нова или трудна житейска ситуация. Работа в мрежа и сътрудничество са начини за споделяне на опит и знания с други хора. Според  една статистика, средно всеки финландец  е член на три различни организации в живота му. Хората с увреждания също имат такива преживявания, които са непознати за хората без увреждания. Те изпитват необходимост от други хора със същите преживявания. Хората с увреждания често зависят от тяхното семейство или други хора(напр. лични асистенти, преводачи, придружители-водачи), за да оцелеят в ежедневието. Това е причината, поради която хората с увреждания имат по-голяма нужда за работа в мрежа. Сериозни проблеми могат да възникнат, ако родителите на лицето с увреждане или близки хора не приемат тяхното увреждане или отказват да ги подкрепят.
Няколко примера за мрежи  между сляпо-глухите жени във Финландия: в този момент FDBA предлага уикенд срещи за жени от цяла Финландия веднъж на две години. Срещите включват  партньорски дискусии и възстановяване. Подобни срещи се предлагат  също така и за сляпо-глухите мъже. През февруари 2012 г. Финландската асоциация на глухите организира семинар за честване на 100-годишнината на клуба на Глухите жените от Хелзинки.  Няколко сляпо-глухи жени, които ползват жестомимика участваха  в този семинар. Също сляпо-глухите майки ползващи жестомимичен език посещават фамилни клубове  в Хелзинки всеки втори петък.

2. ОПИТЪТ  - ЖИВОТА НА ЕДНА  СЛЯПО-ГЛУХА  ЖЕНА ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
Изпратих  въпросник на 15 жени по електронна поща и 5 от тях споделиха  собствения си житейски опит като сляпо-глухи жени във Финландия. Моят въпросник е разделена на пет части: 1) основна информация (възраст, семеен статус, образование, работа, диагностициране на сляпо-глухотата), 2) детство (училище, семейство), 3) бучение  и професионален живот (обучение и работна среда, възможности за работа или учене, възможните поддръжници и помощници) 4) съвременните семейни отношения, социалния живот, хобита и сексуален живот, и 5) изграждане на мрежи.
жените , които отговориха са на възраст от  44-63. Те живеят във  Финландия. Техните комуникационни ситуации варират от тактилен  жестомимичен език до писмен или говорим финландски, в зависимост от осветлението и шума на околната среда и човека, с когото говорят. Всяка жена се нуждае от водач, особено в нова и / или тъмна среда, а 4 от тях имат лични асистенти в ежедневието. Всички те разполагат с правото да използва устни преводачи   и четири от тях често използват тази услуга. 2 от тях са неомъжени  без деца. Никоя от тях  не живее с мъж  в едно и също домакинство в този момент.
За съжаление всяка жена има опит с  дискриминация или насилие през живота си. По-голямата част се е случило, когато са били деца или в училище. Една от жените е била подложена  на физическо  и психическо насилие от бащата  на децата си. Друга е жертва на  психическо и икономическо  насилие в семейния живот преди  да изгони мъжа си. И двете са получили помощ от щабове за  кризисни услуги и също така правна помощ. Две жени също имали проблеми с родителите си, които не разбират или не са искали да  разберат  тяхното увреждане и нужди. Проблеми се наблюдават най-вече в ежедневни ситуации и  комуникация (родителите не разбират  как да обръщат внимание и да  обсъждат с  децата си, които са сляпо-глухи). Две жени са имали обгрижващи  родители и роднини. Една от тях каза, че е трябвало  често да им доказва до колко тя наистина разбира и е в състояние да се справя. По този начин продължава и до днес, въпреки че тя вече е възрастна жена. Друга споделя, че като малко момиче,  дори не й позволявали да се изкачи на едно  дърво като братовчед  си. Последната обаче, не е сигурна, дали това е заради  свръхзакрилата или е дискриминация. Този размисли са много чести и обикновено явление сред жените с увреждания, защото те не винаги са сигурни кое е правилно и кое грешно. Физическото, психическото и сексуалното насилие са по-добре познати, но икономическите злоупотреби все още са нова концепция.
3 от жените получават пенсия за инвалидност,  поради проблеми с намиране на работа като сляпо-глухи. Училищният попечител посъветвал една от  жените  да учат масаж или занаят, при които доброто зрение  не е необходимо, но тя не се интересува от това. Занаятчия  и масажист са много чести  професии за  слепи лица, както и практическа медицинска сестра сред глухите жени във Финландия. Малцина сляпо-глухи са учили  и в университети, защото позицията на сляпо-глухите днес става по-силна във Финландия. Повечето от сляпо-глухите студенти и работници имат специални нужди, за да оцелеят в училищна/университетска  среда. Те се нуждаят от поддрържаща мрежа и компютър с програма за мащабиране, преводачи и лични асистенти.
Всички отговорили  са членове на Комисията на финландската асоциация на сляпо-глухите и ползват услуги за посещаване на групи от връстници и получаване на професионална помощ. Всички жени са участвали в дейностите  на други организации, т.е. Църквата за използващите  езика на знаците, Федерация на  хората с увреден слух и Финландската асоциация на глухите. Две от тях считат, че финландските и международни организации следва да си сътрудничат повече, т.е. когато се  организират събития. Една от тях смяташе, че не е необходимо форум само за жени, но тя е  притеснена за икономическата ситуация на FDBA.

3. ВЪПРОСИ, за  обсъждане:

1. Кои са обичайните проблеми сред сляпо-глухите жени във вашата страна? Къде може да се свържете с жени, когато те имат нужда от  помощ, подкрепа или информация?
2. Как бихме могли да развиваме  заедно сътрудничеството за в бъдеще?


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.























