Приложение 2

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение ”Асоциация

на родителите на деца с увреден слух”

за периода от 01.07.2013 г. до 30.09.2013 г.
Извършени дейности:
1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на
деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове.
Една от основните и най-важни дейности на АРДУС е рехабилитацията на слуха
и говора на децата, както и подпомагането в учебния процес на учениците и
студентите със увреден слух от цялата страна.
През отчетния период едно дете получи индивидуална рехабилитация, един
студент - помощ по компютърно проектиране и двама младежа са посещавали
курс по немски език.
Извънкласните дейности, които Асоциацията осигурява, се провеждат според
интересите и в зависимост от свободното време на децата и младежите с
увреден слух. За този период бяха проведени занимания по плуване.
2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантинти
Чрез тази дейност бяха подпомогнати 18 семейства на деца и младежи с
кохлеарни импланти със сумата от 72 лв. на човек за закупуване на батерии.
В отчетния период бяха подпомогнати със средства за закупуване на учебни
пособия четири кабинета за рехабилитация на слуха и говора в град София: –
93 ОДЗ - Лозенец, 96 СОУ - Люлин, 69 СОУ – Дружба и 28 СОУ – Красна поляна,
сираците и полу-сираците от ССУ за ДУС „Проф. Дечо Денев“, гр. София и 29
ученика от цялата страна.
3. Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари и
конференции, международна дейност.
През месец юли се проведе планинският лагер, организиран от
Асоциацията, в село Чифлик в Троянския балкан. Лагерът се състоя в рамките
на седем дни, от 14.07 – 21.07.2013 г. в хотел „Дива”, Ежедневните часове по
рехабилитация бяха редувани с плуване в минералните басейни, игри и
занимания по интереси. Организирани бяха няколко туристически похода в
района на Природен парк ”Централен Балкан”, посетена беше хижа ”Хайдушко
сборище” и местността Беклемето. Децата преминаха и трудното трасе на
алпийски парк „Катеричка„, което бе незабравимо преживяване и огромно
предизвикателство за физическата и психическа издръжливост на децата.
Организирана беше и екскурзия до Орешака и музеят на народните занаяти, до
Троянския манастир и природонаучния музей в село Черни Осъм. Децата се
включиха с много желание в състезания по плуване, спортни игри, футбол и
рисуване, в които за победителите имаше медали и награди..

Тазгодишният летен морски рехабилитационен лагер на АРДУС се проведе от
25.09. до 01.09.2013 г. в хотел „Тишина”, гр. Приморско. Бяха организирани
разнообразни занятия - групова и индивидуална рехабилитация и занимателни
игри. Бяха проведени и психологически занятия – младежите упражниха своите
умения за взимане на решение, как да работят в екип, как да подходят в дадена
ситуация и да разрешат даден проблем, и др. Родителите имаха възможност да
се консултират със специалистите - рехабилитатори и да обменят информация
относно проблеми, свързани с глухотата и развитието на децата.
4. Подпомагане и координиране дейността на АРДУС, печатни издания
В средата на месец юли /12-13.07.2013 г./ наш представител взе участие в
поредното заседание на УС на FEPEDA, което се проведе в Тулуза, Франция. В
рамките на заседанието на управителния съвет се разгледаха следните теми:
Сътрудничеството между различните европейски организации, занимаващи се с
проблемите на хората с увреждания; привличането на нови страни, с
възможност да станат бъдещи членове на FEPEDA; варианти къде да бъде
организирана следващата семейна среща през 2014 г.; предстоящите избори в
Управителния съвет на федерацията, които ще се осъществят по време на
следващото заседание; поддръжка на уебсайта на федерацията; обратна
връзка от страните членки относно попълването на различни въпросници – за
семействата, за различни услуги в помощ на хора с увреден слух, за т.нар. loop
systems, за неонатален слухов скрининг, и др.
Направени бяха разходи за подновяване на лиценза на счетоводната програма
на организацията, канцеларски материали и консумативи, телефон и поща, за
транспорт на членовете на Управителния съвет, командировки и хонорари - за
координиране и организиране на текущите дейности. Също така беше платен
членския внос към FEPEDA.
Постигнати резултати:
1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на
деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове.
За по-доброто социализиране и адаптиране на децата и младежите с увреден
слух е необходима интензивна и непрестанна рехабилитация на слуха и говора.
Тя способства за по-доброто развитие на говора на децата, обогатява пасивния
и активния им речник. По този начин децата и младежите повишават
качеството на междуличностната комуникация, а оттам и качеството на живота
си.
За пълноценното усвояване на учебните дисциплини в училище, на децата и
младежите с увреден слух е необходимо допълнително подпомагане от
специалист, които ще спомогне за по-високо ниво на усвояване на учебния
материал и повишаване на самочувствието и успеха на децата в училищната
среда.
Участието на децата и младежите с увреден слух в различни извънкласни
дейности им даде възможност да разширят общата си култура, да развият
творческите си и спортни умения и да се интегрират по - успешно в обществото.

2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантинти
С подпомагането на семействата за закупуване на част от необходимите им
батерии се предоставя възможност за ефективното използване на кохлеарния
имплант, за успешното усвояване на учебния материал, осъществяването на
социални контакти.
Със закупените учебници и учебни пособия на учениците и студентите с
увреден слух се даде възможност за подпомагане на учебния процес и поуспешното усвояване на учебния материал, както и за подобряване работата в
кабинетите за рехабилитация в масовите училища.
3. Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари и
конференции, международна дейност.
Проблемите, съпровождащи глухотата се отнасят не само до конкретното
дето/младеж с увреден слух, но и до цялото семейство. Всеки един от
членовето му среща трудности, свързани с преодоляването на емоционални и
други проблеми. Посредством организирането на срещи и обучения децата и
младежите повишават нивото си на комуникация.
Рехабилитацията и обучението по време на рехабилитационните лагери още
веднъж доказа своята ефективност. По време на заниманията се създава
приятелска атмосфера и контакти между децата със сходни проблеми от
цялата страна. Другият основен резултат е обогатяването на познанията на
децата за историята и настоящето на градовете, които посещават. В
неформална обстановка и приятелски дискусии се обменят мнения и опит
между деца, педагози и родители. В морския ни лагер в гр. Приморско се
включиха 30 деца и младежи с увреден слух, рехабилитатори, психолог,
аниматор и ръководител, а в лагера в с. Чифлик – 17 деца и младежи,
рехабилитатор и педагози.
4. Подпомагане и координиране дейността на АРДУС, печатни издания
На заседанието на УС на FEPEDA, което се проведе в Тулуза, Франция, бяха
обсъждани належащи проблеми, касаещи семействата на деца и младежите
ни. Посредством поддържането на тясна връзка с други сходни европейски
организации, АРДУС остава в крак със съвременните тенденции и новости в
областта на рехабилитацията, законодателство и новите начини за
превъзмогване на слуховото нарушение. Членуването ни във ФЕПЕДА
позволява поддържането на приятелски и професионални отношения със
останалите членове, с които Асоциацията си оказва взаимна помощ през
годините.
Използването на различните лицензирани софтуерни програми подпомага
адекватното водене на счетоводната и друга документация за нуждите на
организацията. Чрез тях дейностите осъществяване в офиса на Асоциацията
не са в разрез със законовите разпоредби на Република България.
Индикатор за ефективност:
Степен на постигане:
Важен индикатор за ефективността на извършваните дейности е субективното
усещане на хората, които са пряко засегнати от тях, т.е. степента на

удовлетвореност, на членовете на организацията - родители, деца, младежи и
специалисти.
Участвайки в различните дейности децата и младежите с увреден слух
получават възможност да развият своите знания и умения за личностно
представяне, компетенции и квалификация, да подобрят уменията си за
комуникация с връстници. Това води до нови контакти, възможност за
себеизява, развитие и повишено самочувствие. Създава се увереност за равен
старт, като по този начин се затвръждава усещането за лична значимост и
възприятието им като достойни граждани.
Членството на АРДУС в Изпълнителното бюро на FEPEDA е от изключителна
важност за Асоциацията. Благодарение на него Асоциацията е в крак с новите
програми и дейности, които могат да бъдат в помощ на нейните членове.
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