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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“

Семинар 2.2.
Доклад на тема „Методи за общуване за сляпо-глухи и интерпретаторско-придружителски услуги в Испания“
Лектор: Франсиско Тригуерос, президент на Испанска Асоциация на сляпо-глухите ASOCIDE


Комуникационните методи, които са най-често използвани от сляпо-глухи испанци са следните:

	Тактилен дактил
	Блок-метод
	Метод на Даниел Алварез (“Dactyls”)
	Адаптиран (спрямо индивидуалното зрително поле) жестомимичен език
	Тактилен жестомимичен език

Устен (шепнещ устен език)
	Итерпретиране чрез писане на компютър


Бих искал да представя кратко описание на най-известните и използвани методи.

Тактилен дактил

Той се осъществява чрез промени в позициите на пръстите, които са придружени от леки движения на ръката. Всяка буква има форма, която се изобразява на ръката на сляпо-глухия човек.

Блок-метод

Той се осъществява чрез изписване на големи печатни букви с показалец в центъра на дланта на сляпо-глухия човек. Всяка дума се изписва буква по буква, последователно на едно и също място на дланта. Това е най-полезният метод за комуникация с хора с придобита сляпо-глухота.
Вариант на изписване: показалецът на сляпо-глухия човек се използва като молив и се изписва посланието, което искате да предадете. Посланието може да бъде изписано във въздуха или на повърхност. Това е първият начин за комуникация с хора, които внезапно са станали сляпо-глухи.

Тактилен жестомимичен език

Това е същият жестомимичен език, използван от глухите хора. Когато сляпо-глухият човек е напълно сляп или остатъчното му зрение е недостатъчно, той трябва да  постави ръцете си върху говорещия, за да получи съобщението (жестомимичен език с тактилна подкрепа). Следвайки този метод, сляпо-глухият човек окачва ръцете си (като на закачалка) в ъгъла, образуван между палеца и показалеца на неговия събеседник и проследява съобщението.

Метод на Даниел Алварез (“Dactyls”)
Метод, разработен от Даниел Алварез и от неговия опит, като сляпо-глух човек. Той съчетава дактил и жестомимична реч взети от Испанския жестомимичен език. Адаптирани СА част от жестовете от испанския жестомимчен език, които се изпълняват по аналогичен начин, но чрез докосвания и движения само по ръката на сляпо-гулхия, от пръстите до рамото. Той предлага скорост на съобщението за добре обучен партньор, почти равен на говоримия език.

Различни общности

Общността на сляпо-глухите се разделя на четири групи, които се различават в няколко аспекта, например методи за коммуникация; как те си взаимодействат с други хора, с околната среда и др.

1. Хора със сляпо-глухота по рождение

Сляпо-глухи хора, които са родени или са станали сляпо-глухи в предречевата фаза на развитие. Те обикновено имат задръжки или други проблеми.

2. Глухи хора по рождение

Сляпо-глухи хора с вродено увреждане на слуха и загуба на зрението, настъпили с течение на времето. Важна  подгрупа са хората със синдрома на Ушер.

3. Слепи хора по рождение

Сляпо-глухи хора с вродено увреждане на зрението и загуба на слуха с течение на времето.

4. Придобита сляпо-глухота

Хора, родени без слухови или зрителни увреждания и които са загубили слуха и зрението си в даден момент, след като СА усвоили речта.

Кратка история на ролята на интерпретатора – придружител от началото до този момент

Бих искал, в тази точка, да обясня процеса на създаване и обучение на ключовата професионална работа със сляпо-глухи хора, интерпретатор – придружител за сляпо-глухи.

1985 година беше повратна година за Даниел Алаварез, защото той присъства на Първата европейска конференция на сляпо-глухи, на която откри съществуването на интерпретатора – придружител.

Там той се почуди: „Ако другите могат, защо да не мога и аз?” След това той разработи проект за обучение на професионалисти, така необходим за личната свобода на сляпо-глухите.

От този момент през 1993г. той създаде Испанска асоциация на сляпо-глухите. Тази асоциация започна работа по обучаване на интерпретатори – придружители, които да работят в цяла Испания. От първия момент, ASOCIDE беше подкрепена от Испанската асоциация на слепите  с важна помощ, също идваща от Фонда за субсидиране на Испанската асоциация на слепите  (ИАС) и подпомагаща с дарения този проект за асистиране на сляпо-глухи хора.

През 1997г. услугите на интерпретаторите – придружители официално стартират в Испания, благодарение на ASOCIDE и на федерации на глухи за осигуряване на интерпретатори - придружители във всички области на Испания.

По-късно, неофициалното професионално обучение, беше установено с въвеждането на по-висока степен на обучение. То се състои от 2000 часа обучение за период от две години, включително практика в центрове, които използват професионални интерпретатори – придружители.

Настояща правна рамка

През 2005г. неофициално предложение беше представено на Испанския конгрес за обучение и признаване на сляпо-глухотата като уникално увреждане. В този момент, това предложение все още е в процес на превръщането му в закон.

По отношение на обучението, през 2007г., Закон 27/2007 година, Испанският жестомимичен език, беше разпознат като официален език и с различните комуникационни методи, използвани от сляпо-глухи хора, както и от интерпретатори – придружители.

В момента, целта на обучението на тези професионалисти, преминава една стъпка по-напред и се превръща в университетска степен, както за интерпретатори – придружители за сляпо-глухи, така и за интерпретатори за глухи.

Настоящи услуги на интерпретатори - придружители

В продължение на много години, ASOCIDE е разчитала на подкрепата на федерациите на глухи и тяхната установена структура, за да може да осигури интерпретатори – придружители на всички сляпо-глухи хора в Испания.

От 2000г. насам, ASOCIDE бавно достига състояние, в което да осигури присъствие в почти всички региони на Испания и да направи възможно предоставянето на тези важни услуги. Днес, почти всеки регион в Испания разчита на присъствието на услугите на интерпретатори – придружители, управлявани и контролирани от ASOCIDE, от сляпо-глухите хора.


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.























