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Capitolul 11
Lucrând împreună pentru a-i ajuta 

pe copiii surzi

Există multe feluri în care comunităţile pot colabora pentru a schimba ceva pentru 
copiii surzi. Pot face dintr-o comunitate un loc mai bun pentru copiii surzi prin 
creşterea nivelului de conștientizare despre nevoile şi capacităţile copiilor surzi sau 
care au deficienţe de auz. Comunităţile pot sprijini familiile cu copii cu deficienţe 
de auz şi pot face posibil ca acești copiii surzi să primească o educaţie.

Ce este comunitatea voastră ?
Principala comunitate pe care majoritatea oamenilor şi-o însuşesc este cea a 
propriei vecinătăți sau a zonei în care locuiesc. Dar există multe alte tipuri de 
comunităţi. Multe grupuri pot oferi sprijin copiilor surzi şi familiilor acestora, de 
vreme ce familiile cu copii surzi aparţin mai multor comunităţi în acelaşi timp.

scoala

satul

oamenii surzi 
din tara ta

familii cu 
copii surzi

oamenii surzi 
de peste tot
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Copiii Care învaţă şi se joaCă împreună formează o 
Comunitate

Copiii reprezintă o comunitate naturală unii pentru ceilalţi. Dar copiii au 
nevoie de încurajare pentru a-i include pe alţii care nu sunt ca 
ei – fie că sunt surzi sau au alt fel de deficienţe. Adulţii 
şi copiii mai mari îi pot ajuta pe copii să înveţe să-i 
respecte pe ceilalţi şi să dezvolte calităţi precum 
răbdarea, dreptatea şi puterea de a le păsa. Pentru 
mai multe informaţii despre cum să îi încurajăm pe 
copiii cu deficienţe de auz să relaţioneze cu alţi copii, a 
se vedea Capitolul 10 despre dezvoltarea abilităţilor sociale.

persoanele surde formează o Comunitate

Uneori, persoanele surde pot simţi că nu există nicio comunitate căreia să îi pese 
de binele lor. În multe comunităţi, persoanele surde sau cu deficienţe de auz 
nu se simt acceptaţi de către familiile lor, rude, vecini şi alţii care nu ştiu cum să 
comunice cu ei. Câteodată oamenii râd de ei şi îi tachinează. Şi poate fi într-adevăr 
greu pentru părinţii unui copil surd să își vadă copilul tachinat de alte persoane. 
Oriunde ar fi, persoanele surde sau cu deficienţe de auz se confruntă cu aceleaşi 
probleme. Multe persoane surde încă au puţine oportunităţi de a-şi ocupa locul în 
societate.

Persoanele surde adesea simt o legătură apropiată între ei deoarece toţi întâmpină 
probleme similare şi împart acelaşi mod de comunicare, cum ar fi limbajul mimico-
gestual. Fie locuiesc aproape unii de alţii sau trebuie să călătorească pentru a se 
întâlni, persoanele surde joacă un rol foarte important în vieţile celoralte persoane 
surde.

Persoanele care sunt surde pot reprezenta 
o sursă de alinare şi îndrumare pentru cei ca 
ei. Atunci când se pot întâlni formează de 
obicei comunităţi foarte puternice. Aceste 
comunităţi se pot forma pe lângă şcolile 
speciale pentru surzi, de vreme ce copiii surzi 
învaţă şi cresc împreună. Sau se pot grupa în 
cluburi pentru surzi, comunităţi de lucru sau 
organizaţii religioase.

Adulţii surzi pot fi de asemenea de mare 
ajutor familiilor care cresc copii surzi, deoarece ei înteleg nevoile şi încercările prin 
care trec adesea aceste familii.

Oriunde sunt 2 sau mai multe 
persoane surde este o comunitate 
— creata de experienta comuna a 
surditatii.

Oh, stiu. Si eu!
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persoanele auzitoare Care vin în întâmpinarea 
persoanelor surde pot Contribui la unirea 
Comunităţilor

Multe persoane auzitoare sunt conştiente de valoarea prieteniei cu persoane 
surde. Acestea pot avea prieteni surzi, pot lucra cu o persoană surdă sau pot avea 
membrii ai familiei care să aibă deficienţe de auz. Persoanele auzitoare care se simt 
în largul lor în compania persoanelor surde pot construi poduri între comunităţile 
lor şi cele ale surzilor. Atunci când persoanele auzitoare învaţă limbajul mimico-
gestual, aceştia îi pot ajuta şi pe cei surzi şi pe cei auzitori să se înţeleagă unii cu 
ceilalţi şi îi pot ajuta pe copii să progreseze.

Joseph şi corul surd
Joseph, un tânăr auzitor din Haiti, a învăţat limbajul mimico-gestual la 

un curs în cartierul său. Joseph s-a împrietenit cu câţiva oameni surzi din 
oraşul său. Aceştia l-au încurajat să participe ca voluntar la o biserică care 
oficia slujbe de rugăciune pentru persoanele surde. Joseph a învăţat să 
traducă rugăciunile din limba vorbită în limba mimico-gestual.

Pe măsură ce s-a implicat mai mult, 
a început să predea tinerilor surzi să 
reprezinte (şi să cânte cu voce 
tare) câteva din cântecele 
ce erau folosite în cadrul 
slujbei. Curând un cor 
întreg de tineri surzi cânta 
şi reprezenta prin limbajul 
mimico-gestual împreună 
cu el.

Acum Joseph şi 
corul surd călătoresc 
în zonele rurale montane din Haiti, unde cântă în cadrul altor biserici. 
Multe persoane îl abordează pe Joseph să-l întrebe despre cor şi să îi 
povestească despre copiii surzi din familiile lor.

Joseph foloseşte aceste ocazii pentru a le spune oamenilor despre un 
program pentru copiii surzi mici într-unul din oraşe şi despre şcoala pentru 
copiii surzi mai mari din oraşul său.

Aducând tineri surzi la bisericile din zona rurală, Joseph a reuşit să 
aducă mai aproape comunitatea auzitoare de cea surdă.
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Transformarea comunitătii într-un loc mai bun 
pentru copiii surzi

O şcoală învaţă să vină în întâmpinarea copiilor surzi
Într-un oraş din Mongolia, câteva familii au făcut eforturi să 

organizeze clase pentru copiii surzi în şcoala lor locală. După câteva 
cazuri de tachinare şi distracţie pe seama copiilor surzi, directorul şcolii 
a întrunit toţi elevii şcolii într-o şedinţă şi le-a explicat că asemenea 
comportament nu poate fi acceptat şi că toţi copiii din şcoală ar trebui 
să se simtă bineveniţi.

Comportamentul fiecăruia s-a schimbat atunci când directorul a 
insistat asupra unui tratament mai bun faţă de copiii surzi. Pe măsură 
ce timpul a trecut, profesorii, părinţii şi elevii 
au început să fie mândri de clasele pentru 
copii surzi şi să se simtă responsabili 
pentru acei elevi. Acum, când copiii se 
întâlnesc cu copiii surzi în afara şcolii, sunt 
prietenoşi faţă de ei. Copiii din celelalte clase 
vizitează des clasa copiilor surzi, şi câteva 
dintre fetele mai mari i-au învăţat pe copii surzi paşii 
complicaţi ai dansurilor tradiţionale din Mongolia.

Creşterea nivelului de CONşTIENTIZARE

Felul în care adulţii şi copiii mai mari reacţionează faţă de copiii surzi poate avea 
un efect puternic asupra celorlaţi. De exemplu, dacă oamenii includ copiii surzi în 
activităţile lor, sau dacă se opun tratamentului rău aplicat copiilor surzi, este cel 
mai probabil că și ceilalţi să le urmeze exemplul. Mai jos este o povestire despre un 
director de şcoală din Mongolia care şi-a folosit poziţia pentru a influenţa modul în 
care erau trataţi copiii surzi în şcoala sa.

Ajutaţi-i pe oameni să comunice cu copilul dumneavoastră
Adulţii şi copiii dintr-o comunitate îi pot ajuta pe copiii surzi prin interacţionarea 
cu ei. Ei trebuie să-i trateze pe copiii surzi cu acelaşi respect şi bunătate pe care le 
arată și celorlaţi copii. Atunci când membrii unei comunităţi comunică cu copiii 
surzi, aceştia îşi dau seama că şi copiii surzi sunt la fel ca şi ceilalţi copii. 

Vino sa 
te joci cu 

noi !

Bine!
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Încurajaţi-i pe oameni să comunice cu copilul dumneavoastră atunci când îl 
întâlnesc. Faceţi-i cunoştinţă cu oamenii pe care îi întâlniţi. Arătaţi-le cum să îl 
salute, apoi arătaţi-i lui cum să îi salute. La fel cum învăţaţi un copil auzitor numele 
sau termenul de respect pentru fiecare persoană cunoscută din comunitate, 
învăţaţi-vă copilul un semn sau un termen vorbit pentru fiecare persoană şi 
explicaţi-le oamenilor numele vorbit sau 
semnul numelui copilului dumneavoastră.

Oamenii din comunitate se pot simţi mai 
în largul lor cu copilul dumneavoastră 
dacă le explicaţi cum să se poarte şi 
dacă le arătaţi câteva semne sau gesturi. 
Explicaţi-le oamenilor că este cel mai 
bine să se afle la acelaşi nivel vizual cu 
copilul atunci când îi vorbesc sau îi arată 
vreun semn. Oamenii pot folosi gesturi şi 
expresii ale feței ca şi cum ar vorbi cu un 
copil auzitor.

Cum să-i ajutaţi pe auzitori să înţeleagă cum este să fii 
surd sau cu deficienţă de auz

Joc: Ce-aţi spus ? 
O persoană îşi acoperă urechile în timp ce o alta spune o povestioară 
amuzantă grupului. Sau persoanele se pot aşeza cu rândul 
departe de grup, astfel încât să nu audă povestea. O altă persoană 
pune tuturor întrebări despre ce s-a povestit, inclusiv persoanei 
care a avut urechile acoperite sau care a stat departe de grup.

Întrebaţi această persoană cum s-a simţit să nu audă deloc sau să 
nu audă bine povestirea.

Familiile copiilor surzi pot organiza programe pentru oamenii din vecinătate 
pentru a-i ajuta să înţeleagă căte ceva despre „diferenţe”, respect şi nivel de 
conștientizare a surdității şi auzului. Ei își pot ajuta prietenii sau grupurile din 
comunitate să vină în întâmpinarea copiilor care sunt surzi sau sunt „diferiţi” în alte 
feluri.

Oamenii vor înţelege mai bine un copil cu deficienţă de auz dacă au idee despre 
cum s-ar simţi în acea situaţie. În continuare sunt câteva moduri antrenante de 
învăţare. Aceste jocuri pot fi aplicate în locuri publice cum ar fi biserici, temple sau 
alte amplasamente religioase, clinici, şcoli şi grupuri comunitare. Le puteţi aplica în 
cadrul sesiunilor de creştere a nivelului de conștietizare sau la întâlnirile cu părinţii.

Buna 
dimineata, 

Alicia.
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Cum să-i ajutaţi pe copii să comunice fără să vorbească
Copiii care au deficiențe de auz de obicei au şi dificultăţi de vorbire. Modul lor de a 
vorbi sună ciudat oamenilor auzitori. Acest lucru se întâmplă deoarece oamenii care 
nu pot auzi nu au nicio idee despre cum ar trebui să sune limba vorbită. Este foarte 
dificil pentru ei să vorbească la fel cum vorbesc oamenii auzitori. În consecinţă, multe 
persoane surde aleg să nu vorbească şi comunică numai prin gesturi, semne şi limbaj 
mimico-gestual. Este posibil ca oamenii cu diferite capacităţi de auzire să fie timizi şi 
să vorbească doar cu persoanele foarte cunoscute lor.

Întrebaţi un grup de copii dacă cunosc alţi oameni în comunitatea lor care sunt surzi 
sau au deficienţe de auz. Puteţi discuta cu toţii moduri de a comunica cu copiii care 
au diferite abilităţi de auzire.

Joc: Vorbirea fără cuvinte
Acest joc îi va ajuta pe copii să înţeleagă cât 
de dificil este pentru un copil care nu poate 
să vorbească, sau care nu poate vorbi bine, 
să comunice. Fiecare pe rând încearcă să 
spună ceva grupului fără a folosi cuvinte. 
Începeţi cu idei uşoare, cum ar fi „îmi este 
somn” sau „dă-mi mingea”. Apoi încercaţi 
cu idei mai dificile, cum ar fi „m-am rătăcit 
şi nu găsesc drumul spre casă” sau „am 
visat urât”.

Nu, este 
obosit.

Spune ca e 
suparat.

Nu, s-a 
lovit la 
mana!

Ce as putea 
sa fac ca sa 
inteleaga si 

Moshe povestea?
Vorbeste 

clar.

Deseneaza desene ca 
sa inteleaga povestea. Ai grija sa iti 

vada fata cand ii 
povestesti.

Cere-i sa stea 
langa tine.

Mimeaza 
povestea.

Apoi toată lumea poate discuta despre ceea ce pot ei să facă pentru a comunica 
mai bine cu copiii care au într-adevăr dificultăţi de auz.
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După acestea, puteţi discuta despre:

• A fost dificil să explicaţi ceva fără cuvinte ?

• Cum v-aţi simţit când cineva nu a înţeles ?

• Ce anume au făcut ceilalţi copii pentru a vă ajuta să comunicaţi cu  ei ? Ce 
altceva ar fi putut face pentru a vă ajuta ?

• Cum aţi putea comunica cu copii care nu pot să vorbească ?

Apoi aţi putea să inventaţi nişte semne pentru ideile ilustrate anterior. Observaţi 
cât de uşor este să comunicaţi prin semne.

Acesta este un moment bun pentru a spune copiilor despre limbajul mimico-
gestual local și despre cum familiile pot inventa semne pentru a se ajuta unii 
pe alţii să comunice (a se vedea Capitolul 4). Pentru a-i ajuta pe copii să înveţe 
anumite semne folosite acasă, a se vedea paginile 40 şi 43 din Capitolul 4.

serviCii pentru Copiii surzi şi familiile aCestora

Toţi oamenii au nevoie de servicii de bază, cum ar fi apă, electricitate, transport, 
educaţie şi îngrijire medicală. De obicei se face uz de resursele întregii comunităţi 
pentru a furniza asemenea servicii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru serviciile 
de care au nevoie copiii surzi şi familiile acestora. Oamenii din comunitate au 
cunoştinţe, resurse şi abilităţi pe care le pot împărtăşi. Lucrând împreună, un grup 
de familii sau o comunitate întreagă pot organiza eforturi înspre:

• a învăţa cum să se verifice 
auzul copiilor mici

• a ajuta cadrele sanitare să 
înveţe să recunoască şi să 
trateze infecții ale urechii, 
ceea ce poate preveni apariţia 
surzeniei

• a găsi un amplasament unde 
familiile cu copii surzi să se poată 
întâlni

• a organiza cursuri de vorbire sau limbaj mimico-
gestual

• a ajuta oamenii auzitori să vorbească în aşa fel încât 
copiii care aud puţin să-i poată înţelege

• a traduce semnele în cuvinte şi invers în şcoli sau pe terenul de joacă

Un semn ca acesta 
poate face strada 
un loc mai sigur.
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alte organizaţii Comunitare pot oferi sprijin

Multe grupuri locale comunitare cum ar fi grupul femeilor, grupul părinţilor, grupul 
fermierilor sau grupuri de salariaţi pot oferi sprijin părinţilor copiilor cu dificultăţi de 
auz.

De exemplu, este posibil ca familiile să aibă nevoie de timp suplimentar de 
învăţare şi supraveghere a unui copil care nu poate auzi bine. Acest lucru poate 
să îngreuneze găsirea unei surse de venit în afara casei. Un grup din comunitate 
poate să-i ajute pe părinţi să găsească metode de câştigare a unui venit. Grupuri 
comunitare, cum ar fi grupul mamelor, pot ajuta copiii surzi cu aparate auditive, 
pot găsi resurse pentru plata profesorilor de limbaj mimico-gestual, pot aranja 
oportunităţi pentru educaţia timpurie, pot subvenţiona plata taxelor şcolare sau pot 
ajuta în alte feluri.

Un grup de părinţi din India au întreprins aducerea de servicii de ajutare auditivă 
în oraşul lor, astfel încât copiii să aibă în apropiere cadre sanitare pregătite să 
fixeze, să repare şi să întrețină aparatele auditive.

Grupul de părinţi sau asociaţia de sănătate pot invita organizaţii sau persoane din 
afara comunităţii să viziteze zona lor pentru a lansa noi servicii, a oferi servicii de 
pregătire sau să conducă discuţii. Sau comunitatea poate strânge bani pentru a 
trimite pe cineva la specializare. Această persoană poate pregăti la rândul ei alte 
persoane în momentul întoarcerii.

Formaţi grupuri de într-
ajutorare
Familiile copiilor surzi reprezintă resurse 
importante unii pentru ceilalţi. Organizând 
întâlniri regulate, ei se pot ajuta unii pe 
alţii în problemele cu care se confruntă 
şi pot împărtăşi sugestii pentru noi idei 
şi oportunităţi pentru copiii lor. Acest 
lucru poate fi de mare ajutor, nu numai în 
organizarea pentru nevoile copiilor lor, dar şi în 
acordarea de sprijin în depăşirea problemelor.

Comunitatea poate să participe la îndeplinirea acestor scopuri prin alocarea de 
spaţii pentru întâlniri (de exemplu, într-un templu local, o biserică, o moschee) şi 
prin anunţarea oamenilor despre aceste întâlniri, astfel încât și alte familii să se poată 
alătura.

Familiile cu copii surzi întâmpină multe încercări similare şi au multe bucurii 
asemănătoare. A se vedea Capitolul 14 pentru exemple despre cum părinţii pot iniţia 
un grup în care îşi împărtăşesc emoţii, informaţii şi idei pentru a crea o comunitate 
de sprijin pentru copiii lor.
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Copiii surzi alături de CeilalTi oameni 
surzi
Eforturile unei comunităţi de a sprijini copiii surzi îi pot aduce împreună. Atunci 
când copiii surzi sau cu deficienţe de auz au ocazia de a se întâlni, ei formează o 
comunitate naturală şi încep să dezvolte abilităţi lingvistice şi de comunicare.

Un oraş din China a făcut un sondaj pentru a afla câţi copii surzi există şi ar putea 
frecventa o şcoală specială. Datorită acestui sondaj, două familii ce trăiau una 
lângă cealaltă au avut surpriza să descopere că ambele aveau membri de familie 
surzi şi care nu s-au întâlnit niciodată!

Multe comunităţi mai mari au cluburi sociale, 
asociaţii sau grupuri informale mari formate 
din oameni surzi. Uneori aceste asociaţii 
derulează programe pentru copii surzi şi 
familiile acestora. Dumneavoastră şi copilul 
dumneavoastră veţi fi bineveniţi acolo.

În fiecare an, Fundaţia Femeilor 
Surde din Delhi, în India, desfăşoară 
un concurs de talente pentru copii 
surzi. După încheierea concursului, 
familiile se întâlnesc şi află despre 
surditate. Această activitate este 
parte a programului fundaţiei intitulat 
„Prinde-i de tineri” ce urmăreşte 
implicarea familiilor cu copii tineri 
surzi în activităţi comunitare pentru 
surzi.

Dacă locuiţi într-un oraş mare sau foarte mare, puteţi 
găsi probabil căi de a vă întâlni cu alte persoane 
surde. Chiar dacă locuiţi într-un sat, pot exista 
oameni surzi sau auzitori care comunică 
folosind semne şi gesturi. Aceştia vor fi adesea 
bucuroși să ajute familii cu copii surzi.

Vii sa mananci la noi 
diseara? Ravi si Mita vor 
fi si ele acolo!

Persoanele surde care comunică 
bine sunt adesea cei mai buni 
profesori şi sfătuitori pentru o 
familie cu un copil surd.
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AJUTAŢI-I PE COPIII SURZI SĂ PRIMEASCĂ EDUCAŢIE 
ŞI PREGĂTIRE

Multe familii se străduiesc să ofere copiilor lor cu deficienţe de auz o şansă să 
meargă la şcoală. Este nevoie de timp, energie şi resurse pentru a organiza şanse 
pentru copiii surzi să înveţe. Dar atunci când o comunitate întreagă munceşte 
pentru drepturile educaţionale ale copiilor surzi, se poate face o mare schimbare.

Capitolul 12 descrie în mai multe detalii beneficiile aduse de diferite tipuri de şcoli 
sau clase pentru copiii surzi şi familiile acestora.

Comunităţile interesate în organizarea unei educaţii şi pregătiri mai bune pentru 
copiii surzi ar trebui să contacteze asociaţia locală sau naţională pentru surzi şi 
Ministerul Educaţiei. Acest lucru îi va ajuta să înveţe mai multe lucruri despre 
oportunităţile şi reglementările referitoare la educaţia surzilor în regiunea 
respectivă. Legislaţia majorităţii ţărilor sprijină drepturilor tuturor copiilor – 
inclusiv ale copiilor surzi – pentru o educaţie publică.

În continuare sunt prezentate metode prin care comunitatea poate ajuta şcolile de 
a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor surzi:

• Oferind pregătire suplimentară profesorilor astfel încât ei să înveţe să comunice cu 
copiii surzi.

• Invitând adulţi surzi să ajute profesorii, familiile şi elevii să înveţe limbajul mimico-
gestual. Sau ei pot lucra în clasă şi pot da mai multă atenţie elevilor surzi. Capitolul 
12 include mai multe activităţi care îi ajută pe copiii surzi să frecventeze şcoli locale.

• Oferind pregătire suplimentară în abilităţile care vor ajuta elevii să aibă o sursă de 
venit.

Aducerea copiilor surzi împreună în cadrul şcolilor sau claselor lor locale poate crea 
o comunitate de copii care altfel ar fi fost izolaţi unii de ceilalţi. Unele comunităţi 
primesc bani de la asociaţii locale sau naţionale, organizaţii care donează sau de la 
guvernul lor pentru a plăti pregătirea şi facilităţile.

Constientizarea este primul pas spre schimbare
Adulţi surzi, părinţi şi membri 
ai comunităţii trebuie 
să conlucreze cu oficialii 
guvernamentali astfel încât 
oficialii să cunoască nevoile 
copiilor surzi şi de ce pot fi în 
stare copiii surzi. Împreună ei 
pot înlătura ignoranţa şi miturile ce înconjoară 
surditatea.

Daca presedintele sau 
primul ministru ar fi avut 
un copil cu probleme de 
auz am fi avut si noi scoli 

si profesori!
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fieCare benefiCiază din eforturile de sprijinire a 
Copiilor surzi

Întreaga comunitate devine mai puternică când oamenii au grijă unii de alţii, sunt 
responsabili unii pentru ceilalţi şi când 
acceptă diferenţele oamenilor precum şi 
lucrurile pe care le au în comun. Aşadar, 
atunci când se acordă atenţie nevoilor 
speciale ale copiilor surzi, adesea se 
îmbunătăţesc condiţiile pentru întreaga 
comunitate.

Toţi copiii dintr-o comunitate pot beneficia de servicii sociale îmbunătăţite, cum ar 
fi teste auditive şi un acces mai bun la educaţie şi pregătire.

Când oamenii învaţă să conlucreze într-un scop comun, ei află că împreună pot 
obţine mult mai multe rezultate decât pe cont propriu. O comunitate care se 
organizează în jurul unei probleme va fi capabilă să folosească această experienţă 
pentru a aborda alte nevoi şi 
elabora alte proiecte.

Când profesorii găsesc 
metode să comunice cu 
copiii surzi, toţi copiii sunt 
ajutaţi să înţeleagă mai 
bine lecţiile.

În cazul în care copiii cu deficienţe de auzh nu primesc educaţie şi sprijin, se poate 
ca ei să nu înveţe niciodată să comunice cu alte persoane sau să nu deprindă 
abilităţi care să îi ajute să găsească locuri de muncă, să aibă grijă unii de ceilalţi 
sau să convieţuiască în pace. Nefericirea şi sărăcia lor pot deveni o povară asupra 
familiilor, vecinilor şi comunităţii.

Nu iti este frica ca avand 
copii surzi in clasa o sa ii 

incetinesti pe ceilalti copii din 
clasa?

Cred ca ceilalti 
copii trebuie sa 
invete sa aiba 
rabdare! Si-au 
imbunatatit 

cititul. Au invatat 
si limba semnelor. 
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Un oraş învaţă o limbă nouă
Într-un oraş din nord-estul Braziliei, o biserică a creat o mică şcoală 

pentru copiii surzi. În scurt timp, familiile care frecventau acel loc au 
creat un grup de părinţi, Asociaţia Părinţilor şi Amicilor Surzilor în Cabo 
(APASC). Ca grup, APASC a decis să ofere cursuri de limbaj mimico-gestual 
oamenilor auzitori, pentru a putea comunica cu copiii lor surzi. Ei au 
contactat asociaţia surzilor în cel mai apropiat oraş şi au angajat un bărbat 
surd care să predea 
părinţilor şi membrilor 
familiilor limbajul 
mimico-gestual .

Din ce în ce mai 
multe persoane au 
luat parte la cursuri de 
limbaj mimico-gestual 
şi au învăţat cum să 
comunice cu copiii şi 
adulţii surzi din acel oraş.

APASC a convins 
administraţia locală să deschidă 
o şcoală locală pentru copiii surzi. 
Şcoala a angajat profesori pregătiţi şi au început cursuri pentru copii surzi. 
Copiii surzi s-au alăturat copiilor auzitori în multe activităţi şcolare. În 
curând, oraşul folosea limbajul mimico-gestual în şcoli, în magazine şi pe 
străzi.

Înainte, multe persoane au crezut că persoanele surde erau încete 
mental. Acum, ei au idei noi despre surzenie. Văd interpreţi de limbj 
mimico-gestual la biserică, adolescenţi surzi primind locuri de muncă în 
cadrul comunităţii şi copii surzi învăţând şi jucându-se cu copii auzitori.

APASC a ajutat la ridicarea nivelului de conștientizare despre surditate 
în cadrul comunităţii. Ei au ateliere de lucru şi întâlniri lunare în care 
părinţii pot găsi sprijin din partea altor părinţi şi învață despre surditate şi 
despre cum să comunice cu copiii lor surzi. APASC a publicat de asemenea 
un dicţionar de limbaj mimico-gestual, cu 500 de semne utilizate de 
persoanele din comunitate.

Prin colaborare, ei construiesc o societate care îi ajută pe toţi copiii să se 
dezvolte la capacitate maximă.

Mai jos este o povestire despre cum un grup din Brazilia lucrează în comunitatea 
lor pentru a schimba viaţa copiilor surzi.

Din ce în ce mai multe persoane au luat 
cursuri de limba semnelor şi au învăţat cum 
să comunice cu copiii şi adulţii surzi din acel 
oraş.


