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Εισαγωγή
Για τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres, η κρίση της
πανδημίας
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«Τα άτομα με αναπηρίες έχουν επηρεαστεί πιο έντονα από τον COVID-19.
Κοιτώντας το μέλλον, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να
εφαρμόσουμε πιο περιεκτικές και προσβάσιμες κοινωνίες για την επίτευξη των
Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)», καταλήγει.
Τα κωφά άτομα σε όλο τον κόσμο έχουν βρει την επικοινωνία κατά τη διάρκεια της
πανδημίας του Covid-19 αρκετά προκλητική.
Η επικοινωνία για όλα τα κωφά παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, εξαρτάται εν μέρει από το να μπορούν
να βλέπουν το πρόσωπο κάποιου με ξεκάθαρα - είτε για την ανάγνωση των
χειλιών, την κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου ή για την ευρύτερη
κατανόηση της μη λεκτικής επικοινωνίας (π.χ. βλέποντας αν κάποιος χαμογελά ή
φαίνεται αναστατωμένος).
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η έκδοση (ανακοίνωση)
αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Οι μάσκες και τα καλύμματα προσώπου, έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της
ομιλίας, καθιστώντας πιο δύσκολη την χρήση της απομένουσας ακοής που έχουν
τα κωφά παιδιά και οι νέοι.

Επομένως, παρουσιάζονται συγκεκριμένες

προκλήσεις για τα κωφά παιδιά και τους νέους.
Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η χρήση μάσκας μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη
πρόκληση για όσους είναι κωφοί και έχουν δυσκολίες στην ακοή και που ξέρουν
πώς να διαβάζουν τα χείλη ή πρέπει να δουν τα πρόσωπα των ανθρώπων με τους
οποίους μιλούν. Για να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα, η κοινοπραξία του έργου
ΝΚΔ, θα κατασκευάσει διαφανείς μάσκες προσώπου.
Στο "Young Social Makers", θέλουμε να δοκιμάσουμε τη φαντασία μας για να
επιτύχουμε το σκοπό μας, αφού λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας
και τις ανάγκες ενός κωφού ατόμου.

Η Ιστορία
Η Καρολίνα είναι 23 ετών και είναι κωφή από τη γέννηση.

Εργάζεται ως

γραφίστας σε μια ΜΚΟ για τους Κωφούς.
Λόγω της έκτακτης ανάγκης του covid-19, απαιτείται πλέον όλοι να φοράνε
μάσκες σε δημόσιους χώρους αλλά και στην δουλεία. Κατά την διάρκεια μιας
λεκτικής συζήτησης ή μέσω της νοηματικής, οι εκφράσεις του προσώπου είναι
ιδιαίτερα σημαντικές.

Μερικοί άνθρωποι αρνήθηκαν να αφαιρέσουν τη μάσκα

τους για την επικοινωνία τους με την Καρολίνα, και άλλοι έχουν αφαιρέσει την
μάσκα τους πρόθυμα, αυξάνοντας έτσι το φόβο και το άγχος για τη μετάδοση του
covid-19.
Αυτή και οι άλλοι φίλοι της, οι γονείς και οι συνάδελφοί της αναζητούν τρόπους
για να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους χωρίς να θέσουν τον εαυτό τους σε
κίνδυνο να επηρεαστούν από τον covid-19.
Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια πρόκληση για έναν κοινωνικό δημιουργό.
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