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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“
Семинар 1.1.
Доклад на тема: „Интерпретаторско-придружителските услуги за сляпо-глухи лица: Полският опит“
Лектор: Грегорз Козловски (Полша), Президент на Асоциация за помощ на сляпо-глухите

	Положението на сляпо-глухите в Полша.


Дейностите насочени към сляпо-глухите започнаха от полската Асоциация на слепите през 1985 година.
Действащата днес Асоциацията за благосъстоянието на сляпо-глухите  е основана през 1991 година.
Тя е единствената организация в Полша, която доставя професионална подкрепа на сляпо-глухите хора- деца и възрастни. Тя обединява сляпо-глухи хора, членове на техните семейства, специалисти и доброволци.
 	  По смисъла на полското законодателство сляпо-глухотата не е  отделно увреждане от глухота или слепота. В нашето законодателство не съществува термин, наречен "сляпо-глухота", което води държавните служители да заключението, че подобно увреждане просто не съществува.
Сляпо-глухите хората могат отчасти да се възползват от  техните права за социални услуги, само защото ги описва като сляп или глух човек в зависимост от  преобладаващото увреждане.
  	 Всички видове подкрепа за сляпо-глухите се финансира от източници, придобити от нашата асоциация. Публичните средства идват  от централния и местните фондове.

	 Как беше в началото?


   	През юли 1996 г. се запознах с моя приятел журналист. Той искаше да напише статия, и  търсеше  подходяща тема. Той ме попита онзи ден: Кой е най-големият проблем на сляпо-глухите хора във Варшава?
Без колебание отговорих "липсата на интерпретатори-придружители!" - Знаейки, че в други страни тази услуга съществува и благодарение на това сляпо-глухите хора могат да участват в почти всеки аспект на обществения живот. В нашата страна те си стоят у дома, защото много често няма никой, който да ги подкрепя, когато излизат, ходят на среща или когато се налага да защитават тяхната кауза в кметството.
Няколко дни по-късно се появи информация във вестника.
След една седмица един служител от общината се свърза с  нас и каза, че те намерили някои икономии в бюджета на града и след като е прочел статията, тя решила да се възползва от тези пари, като ги предостави за интерпретаторско-придружителски  услуги. Тя ни попита: "Какво мислиш за това?"
Единственият отговор, който можехме да дадем беше: "ДА!“

    	Няколко месеца на интензивна подготовка, опознаване на опита в чужбина и изработихме програмата за обучение и принципите на функциониране на нашите бъдещи интерпретатори-придружители. По този начин най-накрая започна първото обучение.

	 Първото обучение за интерпретатори–придружители

  	Първото обучение се проведе през ноември и декември 1996 година. В продължение на 6 седмици всяка сряда, петък и събота за няколко часа група от 18 души взимаха участие в редовни срещи. Сред тях бяха студенти, социални  работници и членове на семействата на сляпо-глухите. В програмата бяха включени: лекции, упражнения, практически дейности с участието на сляпо-глухи хора. Обучението завърши с изпит и връчване на  сертификати, на тези които преминаха теста успешно.

Официалното откриване услугата интерпретатор-придружител се проведе по време на карнавала на сляпо-глухите и техните семейства във Варшава през януари 1997 година.
Най-трогателният спомен  е благодарността на стар сляпо-глух човек, който не беше  излизал от 20 години и никога не е участвал в такъв  вид събитие. Неговият живот е променен от тогава и той започва да използва интерпретатори-придружители често.

   За да се подготви първото обучение за интерпретатори- придружители, използвахме опита на държави като Испания, Великобритания, което бе много полезно.

	Развитие на услугите на преводачи – придружители

Няколко години    слад като услугата  интерпретатор-придружител  бе създадена във  Варшава започнахме организирането на обучения и в други градове. В днешно време се организират обучения за интерпретатори–придружители във Варшава на всеки 2-3 години. Групата трябва да наброява най-малко десетина души.

Ние също така организираме  курсове в други 12 големи града. Истинската експлозия на обученията стана между 2005-2007.
За да професионализираме  услугата интерпретатор- придружител, през 2007 г. ние организирахме курс за група от 16 преподаватели, готови да водят обучения за интерпретатори– придружители в други звена на нашата асоциация.
Участниците бяха  наети сред най-опитните интерпретатори- придружители, които имахме (първите обучения бяха водени от специалисти / рехабилитатори  работещи със сляпо-глухи).

	Процесът  на обучение на интерпретатори– придружители

 	Набирането на доброволци се провежда в различни градове.

Информацията се разпространява в университетите (например чрез насрочени среща със студенти, брошури), градските служби, чрез интернет или чрез  покани на лични контакти.
Редовните срещи на групите на доброволците  са насочени към опознаване на общността и всекидневните проблеми, свързани с тяхната загуба на слух и зрение.
Обученията  по всички  регионални звена (в различни градове) включва разпространение на теоретични основни познания за сляпо-глухотата и последиците, които тя оказва върху битието на сляпо-глухите хора.

    За да работи като интерпретатор-придружител човек трябва да практикува най-малко 30 часа като доброволец. Това  помага да да се натрупа повече опит, в допълнение на медицинските и психологически знания дадени по време на обучението. Така съшо ни  показва дали участниците наистина са готови да дадат времето си за да подкрепят сляпо-глухите хора в техните нужди, а  не само да получат сертификат и никога да не започнат реално сътрудничество.Изпитите са теоретични и практически.
Когато човек премине изпита и завърши доброволческите часове получава сертификат за завършване на обучение и става интерпретатор-придружител.


	Програма за обучение на интерпретатори-придружители


   	Основните теми, които трябва да бъдат научени по време на обучението са:
	Запознаване с алтернативни методи за комуникация със сляпо-глухи: LORM, тактилен дактил (азбука), брайл върху пръстите, жестомимичен  език на основно ниво, тактилен жестомимичен език, писане на компютъра с подходящ  шрифт.

Представяне  на техники за безопасно движение със сляпо-глухите в различно обкръжение;
Въвеждане на принципите за описание на обкръжаващата среда;
Придобиване  на основни познания по психология;
Работната етика на интерпретатори– придружители;
Правата на хората с увреждания;
Права и задължения на интерпретатор–придружителя;

	Формата на обучения


 	  Обучението се води от двама инструктори, които трябва да са завършили курса проведен  през 2007 година. Те разполагат с максимум до 30 часа да предадат на участниците информацията и практическите знания, които те трябва да получат. Продължителността на обучението  зависи от субсидиите, които организацията получава от обществени средства.
За да покаже на участниците опита на сляпо-глухите - какво означава да си с увреден слух или глух и да имаш увредено зрение или да си сляп ние използваме специални симулатори за очи и тапи за уши.Частта посветена на безопасното движение се практикува първо по двойки между участниците в обучението а, по-късно с участието на сляпо-глухи хора. Всички лекции и презентации са представени в интерактивна форма. Обучението завършва с изпит по теория и практика.

	Как работи системата на интерпретатори-придружители?

  	 Интерпретатор-придружителите са ключов фактор в подкрепата, предлагана от нашата асоциация. За съжаление не съществува правителствена подкрепа.

Координация се осъществява на централно ниво в главния офис на сдружението във Варшава. Има служител, който е отговорен за набраните дарения за услугите на  интерпретатори-придружители, разпределението на часовете, които всяка регионална структура има за даден период от време. Този човек наблюдава и документацията, доказваща работата на всички интерпретатори–придружители, сътрудничещи на организацията.
Координацията на местно ниво  е строго обвързана с индивидуалните нужди. Регионалните звена получават заявления за ползването на услугата интерпретатор-придружител, от сляпо-глухи, които имат нужда от подкрепа. 
Всички заявления отива при  местния координатор, който търси наличен и квалифициран  в необходимия метод за комуникация интерпретатор-придружител и се свързва със сляпо-глухото  лице.
След предоставянето на услугата местният координатор докладва на  централния координатор, че услугата е предоставена.


	Гама от услуги на интерпретатори-придружители

    	Гамата от услугите на нашите интерпретатори- придружители е много широка. Сред тях са:

	Подпомагане и превод при: попълване на данъчна декларация или регистрация, подаване на заявление за нова лична карта; посещения на лекар; подкрепа при търсене на работа;

Помощ при пазаруване;
Участие в културни и образователни събития;
Посещения на музеи и описване на изложби;
Посещения на кина и театри;
Участие в туристически, спортни и развлекателни събития;
Подкрепа в много, но  по-малко типични ситуации - като например срещи с политици, пътуване в чужбина, участие в религиозни церемонии, участие в семинари и конференции;

За да продължи предлаганет  на преводачи- придружители или асоциацията да бъде в състояние да организира обучения са необходими само пари.

	Финансиране на услуги на интерпретатори- придружители

   	Както бе споменато по-горе държавните институции не са задължени да финансират обслужването от интерпретатори-придружители. Ситуацията е съвместима с факта, че полското законодателство не признава сляпо-глухотата  като отделно увреждане.

Обученията на интерпретатори-придружители, тяхната работа и други разходи се финансират от средствата, осигурени от сдружението ни в различни конкурси и грантови схеми.
Субсидиите се получават както от нашия главен офис, така и  от регионални такива с различна успеваемост. От 1 април 2012 г. в Полша благодарение на нормативен акт за жестомимичния език и други методи за комуникация (Ustawa о języku migowym аз innych środkach komunikowania się) пари за обучения могат да бъдат получени и  от местни офиси.

	Обезпокояващите резултати причинени от нестабилна система


Системата за интерпретатори-придружители  работи, когато средствата са осигурени. Тя спира да работи, когато парите не са на разположение и няма начин да заплати на персонала. Това причинява:

	Липса на непрекъснатост на услугата

Сляпо-глухите клиенти  са  несигурни  и са принудени  дори  временно да ограничават дейностите си в живота, което причинява чувство на неудовлетвореност и намаляване на мотивацията за работа по социална дейност.
За съжаление това също води до оставката на добре обучени, опитни интерпретатори-придружители, защото нямат възможности за трудова реализация или поради лошо заплащане.
Това е друга причина, поради която ние сме в постоянна нужда от придобиването на нови хора да се обучават в тази област.


	Препоръки 

   	Желанието ни е да се внедри система за подкрепа на предоставянето на услуги за интерпретатори-придружители  въз основа на която работят в скандинавските страни. Ето защо се нуждаем от:


	официалното одобрение на предоставянето на услуги за интерпретатор-придружители за сляпо-глухите, които ще гарантира редовно и постоянно финансиране на този вид подкрепа.

юридическо признаване на професия интерпретатор-придружители, точно като преводач на чужд език и други подобни езикови специалисти.
постоянни средства за осигуряване на курсове за професионално обучение на хора, които искат да работят като интерпретатори-придружители;

Един от начините за постигане на тези условия, посочени по-горе е сляпо-глухота да се приеме със закон  като отделно увреждане.


	Промяна на  перспективите

  	Асоциацията през последните няколко години се опитва да убеди полското правителство официално да  приеме със закон  сляпо-глухота- като отделно увреждане, но без успех досега.

Ние активно си сътрудничим с други организации, които се грижат за хора с увреждания, за да променим  полското законодателство и да убедим правителството да поеме основна подкрепа – например услуги като ползването на  лична асистент и и подкрепа при образование.

Голямата възможност за действия идва от факта, че най-накрая миналата година Полша ратифицира Международната конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

Още една възможност за подобряване на състоянието и услугите за сляпо-глухите в Полша е декларация за правата на Сляпо-глухите хора приета от Европейския Парламент през 2004 година.

     На 12 април 2014 г.  – се навършват 10 години откакто  Европейският Парламент прие декларация за правата на сляпо-глухите хора. Какви шансове, се предоставят с тази годишнина?

    Трябва да проверим кои страни изпълняват указанията на декларацията и как са успели да направят това.

Ние също трябва да проверим в кои страни тази декларация не е ратифицирана и на какво се дължи. Следваща стъпка е да се напише и публикува доклад за приложението  на Декларацията във всяка държава, в която е призната, включително и за всички предимства, които произлизат от нея.
Трябва да представим  този доклад на председателя на Европейския Парламент и да се опитаме га  убедим, че е от огромна значение приложението на Декларацията от  правителствата на страните от ЕС.
Информационните кампании по този въпрос посветени на предлагането на услугите на интерпретатори-придружители  за сляпо-глухи хора трябва да се организират в страните от Европейския съюз, показвайки  колко важни са те в контекста на Декларацията за правата на 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.























