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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!







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 2: 
Доклад на тема „Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени“  
Лектор: Боряна Коскина, председател на Териториална организация на сляпо-глухите – Казанлък към Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Уважаеми дами и господа,
 	Преди да преминем към същността на доклада, нека хвърлим поглед върху цялостната социална панорама, както в България, така и в ЕС. Според прогнозите на много национални и международни институции, се очакват драстични промени във възрастовата структура на населението в България. Очаква се до 2050 г. относителният брой на населението в страната на възраст над 60 г. да достигне над 30% от общия брой. Демографската ситуация в България е най-кризисната, в сравнение с всички останали държави-членки на ЕС, защото темповете на застаряване на населението са много по-високи. По данни на доклад на ООН, валидни от 1 януари 2010 г., България е на пето място по темп на застаряване на населението в света. Като изключително тежък проблем, експертите отчитат ранната смъртност сред мъжете. Често жените, чиито съпрузи починат, остават сами, което води до проблема с така наречената женска бедност в по-високите възрастови групи. Така че, когато говорим за перспективи пред сляпо-глухите българки, следва да вземем под внимание на първо място именно този фактор. Другите два фактора, които имат решаваща роля спрямо нашите перспективи, са НАСГБ и нейната дейност и ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 26 януари 2012 г. Това е фонът, на който следва да разгледаме потенциалните перспективи пред сляпо-глухите жени в България.
   	Сляпо-глухотата е много сериозно комбинирано сензорно увреждане, особено когато става дума за тотална сляпо-глухота. При такива обстоятелства изглежда нереалистично да се говори за перспективи. Светът около нас е труден за възприемане, често пъти е погрешно интерпретиран. Нерядко не сме в състояние да правим елементарни неща и сме затруднени в различна степен във всички аспекти на ежедневието си. Можем ли да говорим сериозно за перспективи пред себе си? Особено когато живеем в България, страна от бившия соц. лагер, малка, и за съжаление – неспособна да ни осигури условия на живот, каквито имат сляпо-глухите жени например в Норвегия? 
Да, можем да говорим за перспективи, дори при дадените обстоятелства. 
НАСГБ работи за подобряване положението на сляпо-глухите от 15 август 1997 г. За това сравнително кратко време, тя постигна много голям напредък по отношение на сляпо-глухите жени. Те са извадени от анонимност: вече участват в структурите на собствената си организация, често заемат ръководни постове, снабдявани са редовно с помощни технически средства, разполагат с възможност да следят списанието за сляпо-глухи „Звук и светлина” по най-удобния за тях начин, включително и на брайлов шрифт. Те се включват в семинарите и курсовете, провеждани от НАСГБ, имат думата на всяко организационно ниво, някои от тях са започнали работа, благодарение на усилията, положени от асоциацията. Налице са почивките, екскурзиите и най-интересното – шанс за изява на техните таланти по време на Националния празник на специфичните възможности на сляпо-глухите. Такъв фестивал се провежда ежегодно единствено в България и ние сме горди с него и с всичко, показано досега от нас на сцената и на стадиона.
Така че – благодарение на НАСГБ – ние имаме и ще имаме перспективи.  
Националната асоциация на сляпо-глухите в България към момента обединява в структурите си 335 жени, чиято средна възраст е 67 г.. Тоест, сляпо-глухотата е проблем основно на възрастни жени. Броят на тези жени ще нараства, защото по данни на Евростат, се очаква делът на населението над 80 г. възраст да се увеличи от 4.1 на сто през 2005 г. до 6.3 на сто през 2025 г. И тъй като посрещането на демографските предизвикателства се нарежда сред трите основни приоритета на ЕС, следва внимателно да разгледаме тенденциите и перспективите пред нас, за да можем като сляпо-глухи жени, правилно да се ориентираме и да правим адекватен избор.
Демографските тенденции в ЕС и България ще водят до все по-значително увеличаване на публичните разходи за пенсии. В почти всички държави-членки на ЕС към момента са въведени по-строги изисквания за получаване на публични пенсии. В България 45% от новите пенсионери са инвалиди. Но общите тенденции в Европа важат и за нас – изискванията на получаване на инвалидна пенсия поради сляпо-глухота се повишават. 	
В системата на здравеопазването в ЕС също се очакват промени и сериозни предизвикателства. Очаква се да бъдат мобилизирани повече публични разходи за дългосрочна грижа, поради факта, че хората над 80 г. ще представляват най-бързо растящата възрастова група в ЕС за в бъдеще. Бъдещето на грижите за възрастните хора е насочено от неофициални грижи от страна на близки и роднини към професионализирането им. Това е друга перспектива пред сляпо-глухите българки. Комбинираното ни увреждане е тежко и не рядко е съпроводено от други заболявания. За нас е много важно да се информираме качествено за всички наши права и всички възможности за поддържане на доброто ни здравословно състояние, както и за всички промени в националните закони, правилници и разпоредби, касаещи тези права и възможности. Също така, трябва да бъдем достатъчно решителни да искаме най-доброто за нашето здраве и да отстояваме правото си да го получаваме.  
Очакват се и промени във финансирането на публичното образование в ЕС. Явява се необходимост от обучение за по-дълго оставане на пазара на труда. Това също касае сляпо-глухите българки, защото сред тях има такива, които работят активно или биха желали да работят. В момента България е на последно място в Европа по участие на възрастни хора в учене през целия живот. Добре е да осмислим възможностите на различните форми на обучение – редовна, задочна, дистанцирана, също така и спектъра от предлагани курсове в НЦРСГ „Хелън Келър”. Придобиването на нови знания и умения има комплексно значение. То не само дава нови възможности на тези, които могат и желаят да бъдат на пазара на труда. Придобиването на нови знания съдейства за доброто състояние на човека като цяло; то предпазва мозъка и подобрява функционирането на паметта, затова е желателно за всички ни. За нас е добре да научаваме нови неща и да практикуваме наученото, независимо в каква област и на какво ниво е то. В този аспект отново много важна за нас е качествената информация – какви са правата и възможностите ни, какво и как можем да получим – за да решим какво именно искаме.
Третият фактор, касаещ перспективите на сляпо-глухите българки, на който трябва да обърнем много сериозно внимание, е ратифицирането от българското правителство на 26 януари 2012 г. Конвенция за правата на хората с увреждания. Това налага промени в редица закони, наредби и правилници. При ратифицирането министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов заяви от парламентарната трибуна, че последователната политика показва стремеж за пълна защита на правата на хората с увреждания в България. „В следващия 6-месечен срок ще подготвим 2-годишна програма за защита на правата на хората с увреждания. Убеден съм, че това е правилният път и в България ще има пълна гаранция за защита на правата на хората с увреждания”, каза Тотю Младенов. Срокът за реализирането на плана за изпълнение на поетите според Конвенцията задължения е от януари 2013 г. до декември 2014 г., като финансирането е в рамките на държавния бюджет, чрез средства на ЕС и други източници на финансиране. В края на 2014 г. ще очакваме резултата от извършените анализи и изготвените концепции за промени в нормативната уредба за правата на хората с увреждания, както и изготвянето на проект на дългосрочна стратегия за правата на хората с увреждания. Тогава нашият разговор за перспективите ще има продължение. 
В заключение – сляпо-глухите жени в България имат интересни – и евентуално изненадващи – перспективи пред себе си. За пример те имат американката Хелън Келър и рускинята Олга Скороходова – жени с тотална сляпо-глухота, които притежават научни титли и водят много активен социален живот. Добре е да познаваме и препрочитаме техните биографии, защото вдъхновяващите примери ни помагат да видим самите себе си в дълбочина и перспектива и да разберем не само какво можем да имаме, но и какво можем да даваме, независимо дали сме осемнадесет или осемдесет и една годишни.
Боряна Веселинова





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.























