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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!

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на проект „Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухите за повишаване на тяхната социална интеграция“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 
Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ) 
от 20.05.2013 г. до 24.05.2013 г. в гр. Пловдив, хотел „Новотел“, проведе 
Международна конференция по сляпо-глухотата 
на тема: „Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“. 

В конференцията бяха поканени и 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.  


Първият ден на Международната конференция  - 21 май, бе посветен на 
Форума на жените със сляпо-глухота, 
на тема: „Сляпо-глухотата: Ние, жените. Да бъдеш призната сляпо-глуха жена с равни права в модерното общество“. 
В последвалите дискусии, сляпо-глухите жени споделиха своите впечатления за изключването от обществото и за включването в обществото. Беше обсъдена и приета Резолюция на Форума на жените със сляпо-глухота. 


Втория и третия работни дни на Международната конференция – 22 и 23 май 2013 г., бяха посветени на  Конференцията по сляпо-глухотата, в рамките на която беше представен опита и се проведоха обсъждания  между участници от организации, работещи със сляпо-глухи от Европейския съюз. 


Бе представен  доклад за разработената по проекта Методика за обучение на интерпретатори-придружители в алтернативни методи за общуване със сляпо-глухи, която бе представена и обсъдена сред участниците на конференцията, като бе получен положителен отзвук и бяха дадени конкретни предложения за усъвършенстването й. 
                                   

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.

