Приложение 2

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение ”Асоциация

на родителите на деца с увреден слух”

за периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 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
Рехабилитацията на слуха и говора и подпомагането по конкретен предмет на
деца с увреден слух е една от основните и най-важни дейности на АРДУС.
Изборът на рехабилитатор или преподавател по предмет става според
потребностите на децата и по желание на родителите. През отчетния период
116 деца и младежи са получили по 5 учебни часа индивидуална рехабилитация
или помощ по съответните предмети – български език, математика и английски
език. За периода също така се проведоха и трупови занимания по български
език за подготавка за изпитите в края на 7 и 12 клас. Бяха осъществени
консултации по математика.
Извънкласните дейности се провеждат според интересите и в зависимост от
свободното време на децата и младежите с увреден слух. Продължиха
заниманията по лечебно плуване с инструктор по ЛФК в басейн „Спартак”, като и
заниманията по карате в Спортен клуб РОНИН 11.
Децата и младежите, който не посещават организираните занимания или
курсове имат възможност да се включат в индивидуални курсове. Такива са
посетили седем деца и младежи с увреден слух – курсове по английски език,
математика и кормуване.
От възможността за индивидуални консултации при психолог се възползваха
двама младежи.
2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантинти
Учениците и студентите с увреден слух бяха подпомогнати с при закуването на
необходимите учебници и учебни пособия за новата учебна година. През
отчетния период са изплатени средства за закупуване на учебни пособия на 75
учащи от цялата страна, както и учебни помагала за осем от кабинетите за
рехабилитация на слуха и говора от София, Пловдив, Варна и Враца.
Родителите на деца с кохлеарни импланти бяха подпомогнати за закупуване на
батерии със сумата от 72 лв. на дете. През отчетния период са изплатени
средства за 22 деца и младежи с кохлеарни импланти.

3. Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари
През месец декември се проведе „Вечер на таланта", където взеза участие деца
и младежи с увреден слух. Имаше разнообразни изпълнения на песни,
рецитиране на стихотворения и танци. .Децата и младежите с увреден слух в гр.
София и гр.Пловдив. посрещнаха Дядо Коледа и получиха коледни подаръци тетрадки, химикалки, моливи, моливници и захарни и шоколадови изделия.
4. Подпомагане и координиране дейността на АРДУС, печатни материали
и международна дейност.
През месец октомври /17-18.10.2014 г./ наш представител взе участие в
поредното заседание на УС на FEPEDA, което се проведе в Мадрид, Испания.
По време на общото събрание на FEPEDA се одобриха новите членове на
Управителния съвет. Дискутира се бъдещото развитие на Федерацията, найвече във връзка с проекти, свързани с по-обстойната информация по отделните
въпроси, включени в анкетата за родители на деца с увреден слух. Дейностите,
които продължават, са свързани с анкетата за услугите, предоставяни на хората
с увреждания, програмата за побратимяване, привличането на нови членове на
FEPEDA, задълбочаване на сътрудничеството с организации, чиито целеви
групи са хората/децата с увреден слух, намиране на програми и фондове за
финансиране, съвместни дейности между отделните организации, страни
членки на FEPEDA, В рамките на заседанието на управителния съвет се
разгледаха следните теми: работата в работните групи – нашият представител
се включи в работната група за гласност и уебсайт. Задачите са свързани с
изработването на информационен бюлетин и брошура на FEPEDA. Обстойно се
обсъди и състоянието на Интернет страницата и фейсбук профила на
Федерацията, които трябва да се обновят и осъвременят. Резултатите от
анкетата за семейства с деца с увреден слух – дейно участие в нея имаше
АРДУС. Ще се състави анкета за неонаталния скрининг за по-детайлно
събиране на информация в тази сфера. Също така е необходимо да се направи
и във връзка с програмата за ранна интервенция при обучението на деца с
увреден слух, висшето образование и др. На втората сесия от заседанието се
избра новото ръководство на Федерацията – председател Соня Замора от
Испания, заместник председател Бърнард Дейли от Ирландия, главен секретар
Сари Палопоски от Финландия.
На 2 и 3 декември 2014 г. наш представител присъства на конференция,
организирана от Европейската комисия съвместно с Европейския форум на
хората с увреждания във връзка с Европейския ден на хората с увреждания в
Брюксел, Белгия. В тази проява участват хора с увреждания, организации, които
ги представляват, създатели на политики на ЕС, доставчици на услуги, мозъчни
тръстове, профсъюзи и работодатели, които обсъждат въпроси в сферата на
заетостта, достъпността и предизвикателствата в бъдеще, касаещи хората с
увреждания.
През месец декември беше подготвен поредният 26 брой на Бюлетина на
АРДУС.
Средствата от това перо бяха изразходвани за координиране дейността на
АРДУС, телефон, закупуване на канцеларски материали, пощенски разходи и за
подготовка на бюлетина на АРДУС.

Постигнати резултати:
1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на
деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове
Рехабилитацията на слуха и говора на децата с увреден слух води до по-добро
развитие на говора им, обогатява се пасивния и активния им речник.
Подпомагането на учениците по конкретен учебен предмет, по който срещат
затруднения и се нуждаят от допълнителна помощ, довежда до по-добро
усвояване на учебния материал, до пълноценното им участие в учебния процес
от което се повишава тяхната успеваемост и самочувствие.
Посещенията при психолог са важни за децата и младежите и техните
семейства. Ежедневието им е по-различно и натоварено с проблеми, които са
по-специфични. Хората с увреден слух имат нужда от разбиране, от споделяне,
от подкрепа от страна на специалист, който може да им осигури съпричастие,
разбирателство и сътрудничество.
2.

Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни импланти

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.
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.
3. Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари
С организирането на интеграционни дейности на децата и младежите се
предоставя възможност за себе изява, нови познанства и възможност за
повишаване нивото на комуникация.
Ежегодното провеждане на "Вечер на таланта" предизвиква у децата
креативност и самоинициатива за оригинални изяви, позволява им, без
притеснение от дефицита, произтичащ от увреждането им да се забавляват
сред приятелите си.
4. Подпомагане и координиране дейността на АРДУС, печатни
материали и международна дейност.
Чрез тази дейност АРДУС осъществява връзка с членовете от цялата страна, с
държавните институции и НПО, както и със сродни организации, от
европейските държави. Това е от изключително значение за по-ефективната
работа на организацията.
На заседания на УС на FEPEDA се обсъждат належащи проблеми, касаещи
семействата на деца и младежи с увреден слух. 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 FEPEDA позволява поддържането на приятелски и
професионални отношения със останалите членове, с които Асоциацията си
оказва взаимна помощ през годините.
Хората с увреждания трябва да имат възможност да участват пълноценно в
живота на обществото. Създаването на работни места и достъпността са
основни приоритети на Европейската комисия, както и на Европейския форум
на хората с увреждания. Необходим е мащабен и стратегически подход към
създаването на достъпност за всички; това е добър пример за действия по
места с цел премахване на множеството пречки, с които хората с увреждания
все още се сблъскват в своето ежедневие.
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.
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