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Знаете ли, че ...

• Приблизително всеки десети човек в света има 
проблем със слуха. 

• Всеки, който има слухово увреждане, чува различно. 

• Слуховите апарати или импланти не възстановяват 
слуха. Те могат да увеличат комфорта на 
функциониране в чуващия свят, но глухият човек 
остава глух. 

• Не всеки човек със слухово увреждане използва 
помощни средства. 

• Естественият език на глухите хора е жестов 
език. 

• Жестомимичният език не е универсален език. Всяка 
страна има свой собствен жестов език. 

• Не всеки глух човек чете по устните и само някои 
четат свободно по устни. 

• Някои глухи хора говорят. Речта им може да бъде 
изкривена или неясна поради липсата на слухова 
реакция и контрол върху съчленените звуци. 

• Фактът, че човек с увреден слух говори доста 
добре, не означава, че той / тя може да чува добре. 
Това означава, че индивидът е имал логопедична 
рехабилитация с добри резултати. 

• Глухите хора са група, която е културно и езиково 
различна. Те имат свой собствен език, своя история, 
своя система на значения, ценности и социални 
норми. 

• Съзнавайки своята идентичност, много глухи хора не 
се смятат за хора с увреждания. 

• От 1958 г. насам се отбелязва Международен ден 
на глухите и жестов  език по целия свят. 
Празникът се организира винаги през последния 
уикенд на месец септември. В някои страни той 
продължава цяла седмица. През това време се 
организират различни дейности и събития, за да 
се обърне внимание на проблемите на хората със 
слухови увреждания.

Партньори по проекта: 
Университет за социални науки (SAN) - Полша 

Полски съюз на глухите, клон Лодз - Полша 

Съюз на глухите в България (СГБ) - България 

Европейски център за качество (ЕЦК) - България 

Национален институт по слух и говор на Исландия (HTI) 
- Исландия 

Център за рехабилитация Valakupiai (VRC) - Литва 
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Целевите групи на проекта са: 

Проектът ProHear е с продължителност две години 
(ноември 2017 – октомври 2019 г.). 

Основната цел на проекта е да осигури интегрирана 
подкрепа, съобразена с потребностите и особе-
ностите на хората със слухови увреждания, чрез 
разработването на иновативни обучителни 
средства и материали, за да се увеличи мотивацията 
и информираността, да се създадат стимули  
за придобиване на нови меки умения, необходими за 
ефективно търсене на работа и постигане на заетост и 
по този начин да насърчи ефективната интеграция на 
хората с увреден слух на пазара на труда. 

Целевите групи на проекта са: 
• хора със слухови увреждания, с различен трудов 
статус (неактивни / безработни / заети);  
• представители на различни заинтересовани страни 
по проекта, които могат да окажат влияние върху и да 
бъдат засегнати от дейността и резултатите  
от проекта (организации на и за хора с увреждания, 
образователни институции, работодатели, 
рехабилитация, заетост и социални услуги, социални 
партньори и политици). 
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Ситуация на хората с увреден 
слух на пазара на труда: 

В Полша: 
• Над 60% от възрастните хора в трудоспособна 

възраст със слухови увреждания са икономически 
неактивни. 

• Близо 70% от заетите глухи работят като 
индустриални работници и занаятчии, на позиции 
от средно ниво или изпълняват прости задачи. 
Само 1% от работещите глухи хора са специалисти, 
включително педагози. 

• Законът за жестомимичния език и другите средства 
за комуникация беше приет в Полша през 2012 г. 
Одитът на Върховната сметна палата през 2015 г. 
показва, че 52% от анкетираните офиси не прилагат 
разпоредбите на закона. 

• Комуникационната бариера е най-доминираща 
при достъпа до заетост.  

В България: 
• Няма точна статистика за броя на хората със 

слухови увреждания. Предполага се, че те са над 
120 000. 

• Има само 25-30 активни преводачи на 
жестов език. 

• Най-голямата бариера пред хората с увреден слух 
в България е свързана с отношението на хората 
около тях. 

• Ден на кариерата за хората с увреждания се 
организира в България от много години. Събитието 
осигурява директен контакт между потенциални 
работодатели и безработни лица с увреждания 
чрез улеснен достъп до информация за наличните 
работни места. 
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В Исландия: 
• Общото население в Исландия е 336 000 души, 

хората със слухови увреждания съставляват 15% от 
населението. 

• Преводачи на жестов език са на разположение
за срещи и образователни дейности на 
работното място. 

• Организацията на глухите провежда информа-
ционни презентации на различни работни места 
по отношение на преводачески услуги и как най-
добре да се общува с глухите служители. В Исландия 
днес няма работни места, специално определени за 
глухи хора.  

В Литва: 
• Няма точна официална статистика за броя на 

хората със слухови увреждания, но се предполага, 
че глухите са около 7-8 хиляди, а около 35 хил. души 
страдат от загуба на слуха. 

• На 4 май 1995 г. литовското правителство признава 
литовския жестов език като майчин език на глухи
 граждани. 

• Литовското дружество за глухи организира 
достъпни за глухите обучения по литовски 
жестов  език. 

• Хората, които говорят на литовски жестов език,
се борят за правото и наличието на информация
на родния им литовски жестов език. 

proHear project (2017-1-PL01-KA202-038756) has been funded 
with support from the European Commission. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made  
of the information contained therein.

Научете повече за проекта 
ProHear и ни посетете  
на информационните дни  
за проекта!  
Информационният ден в България ще бъде 
организиран на 28.06.2018 г. в сградата на Съюза 
на глухите в България на адрес: гр. София - 1000, 
ул. „Денкоглу”,  № 12 – 14
Можете да ни последвате във Facebook:  
https://www.facebook.com/ProHearProject/  
или посетете нашия уебсайт: http://prohear.eu/


