Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
за периода от 01.04.2015 г. до 30.06.2015 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 46
деца и младежи са получили по 20 учебни часа индивидуална рехабилитация
на слуха и говора или помощ по общообразователен предмет. В гр. София и гр.
Пловдив продължи обучението по български език и математика в групи от 4 до
6 човека.
Извънкласните дейности, които Асоциацията осигурява, се провеждат според
интересите и в зависимост от свободното време на децата и младежите с
увреден слух. В гр. София и гр. Пловдив бяха организирани занимания по
плуване и бойни изкуства.
Децата и младежите с увреден слух, който не посещават организираните
занимания имат възможност да се включат в индивидуални курсове. През
периода един младеж е посетил курс по немски език и едно дете – по
игротерапия.
С цел подпомагане на учебния процес на студентите и учениците и за
улесняване комуникацията с педагогическите специалисти и администрацията
в училищата и университетите, младежите и родителите с увреден слух имаха
възможност да се възползват от услугите на жестомимичен преводач или
сурдопедагог.
Студентите с увреден слух имат възможност да получат сурдопедагогическа
помощ при подготовка и явяване на изпити и консултации, свързани с учебния
процес. От услугата са се възползвали 14 студенти, учащи в НБУ, СУ, УНИБИТ,
ЛТУ, БХА, УНСС и Пловдивски университет. Специалистите проведоха
индивидуани занимания с 3-ма зрелостници за подготовката за матурите по
избран от тях предмет.
Сурдопедагог/ преводач съдейства на младежите с увреден слух за намиране
на работа, стаж или бригада, както и при подготовката на необходимите
документи за кандидатстване за работа, стаж или бригада и при посещенията
при работодател или бюрата по труда.
През отчетния период са проведени индивидуални консултации от психолог на
4 семейства - родители, деца и младежи.

2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантинти
Основните цели на АРДУС в тази дейност е подпомагане на учебния процес
чрез закупуване на учебни пособия на ученици и студенти и за кабинетите за
рехабилитация, както и подпомагане на семействата при закупуване на част от
необходимите батерии за кохлеарните имплантни системи.
За отчетния период един студент с увреден слух се възползва от помощта за
закупуване на необходимите учебни пособия за новата учебна година. Бяха
закупени материали за часовете за рехабилитация на децата с увреден слух,
провеждани в Центъра за работа с деца към АРДУС.
Със сумата от 72 лв. на дете бяха подпомогнати 22 семейства на деца с
кохлеарни импланти за закупуване на батерии.
3. Интеграционни и социални дейности, рехабилитационни
семинари и конференции, международна дейност

лагери,

На 09.05.2015г. се проведе Общо събрание на Сдружението, на което се приеха
и одобриха отчетите за дейността на организацията за 2014г., финансовият
отчет за 2014г. и отчета на Контролната комисия. Събранието прие Програмата
за дейността на АРДУС през 2015г.
През месец април 2015 година, Асоциацията подпомагна участието на 20 деца
от ССУ с ДГ за ДУС от гр. София във Фестивал в Чехия, където представиха
български народни обичаи и традиции, изпълнявайки песни със синхронна
интерпретация.
През месец юни бяха направени
рехабилитационни лагери на АРДУС.

разходи

за

предстоящите

летни

4. Подпомагане, организиране и координиране дейността на АРДУС,
дейности в национални и международни организации, печатни издания
и информационно обслужване.
Направени бяха разходи за канцеларски материали и консумативи, телефон и
интернет, за подържане на хостинга на уеб страницата на АРДУС и
счетоводната програма, за преиздаване на електронния подпис на
организацията. Също така бяха покрити разходите за транспорт на членовете
на Управителния съвет и координаторите, за хонорари за координиране и
организиране на текущите дейности.
Дейността на организацията ни се популяризира и членовете ни се информират
за текущите и предстоящи дейности от публикуваната информация в интернет
страницата и профила ни в Facebook.
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 и младежите с увреден слух
води до по-добро развитие на говора им, обогатяване се пасивния и активния

им речник. А подпомагането на учениците и студентите 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.
С помощата на жестомимичен преводач или сурдопедагог се улеснява
комуникацията между студентите и родителите с увреден слух с
преподавателите и администрациите на училищата и университетите.
Посещенията при психолог са важни за децата и младежите с увреден слух и
техните семейства. 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 при разрешаване на
проблемите им.
2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантинти
Със закупените учебни пособия се дава възможност за по-успешно усвояване
на учебния материал. 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 и социални дейности, рехабилитационни лагери,
семинари и конференции, международна дейност
С организирането на интеграционни дейности на младежите се предоставя
възможност за себе изява, нови познанства и възможност за повишаване
нивото на комуникация.
4. Подпомагане, организиране и координиране дейността на АРДУС,
дейности в национални и международни организации, печатни
издания и информационно обслужване
Чрез тази дейност АРДУС осъществява връзка с членовете от цялата страна, с
държавните институции и НПО, както и със сродни европейски организации.
Това е от изключително значение за по-ефективната работа на Асоциацията.
От интернет страницата на АРДУС и Facebook страницата членовете ни и
обществото имат възможност своевременно да се информират за
предстоящите събития и дейности.

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.
Хората с увреждания трябва да имат възможност да участват пълноценно в
живота на обществото. Необходим е мащабен и стратегически подход към
създаването на достъпност за всички

Съставил отчета: Мария Кръстева ..............................................................
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Приложение № 2
АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
(Наименование на организацията)
за периода от:

01.01.2015 г.

до:

30.06.2015г.
(в лева)

Наименование на направленията на разхода

ОБЩА
СУБСИДИЯ
2015 г.

Разходи за
отчетното
тримесечие

Разходи
с
натрупване

1

2

3

4

1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния
процес на деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и
курсове

39,000

14,228

25,219

2. Подпомагане за закупуване на учебнци и учебни пособия, батерии
за кохлеарни имплантанти

11,000

1,701

3,574

3. Интеграционни и социални дейности, рехабилитационни лагери,
семинари и конференции, международна дейност

19,000

2,900

2,900

4. Подпомагане, организиране и координиране на дейността на
АРДУС, дейности в национални и международни организации,
печатни издания и информационно обслужване

29,000

5,791

17,474

ОБЩО РАЗХОДИ

98,000

24,620

49,167
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