Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
за периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 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 11
деца и младежи са получили по 20 учебни часа индивидуална рехабилитация
на слуха и говора или помощ по общообразователен предмет и един
зрелостник е получил 40 учебни часа за подготовката за зрелостните изпити.
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 10 студенти, учащи в НБУ, СУ, УНИБИТ,
ЛТУ,НХА.
Сурдопедагог/преводач съдейства на младежите с увреден слух за намиране
на работа, стаж или включване в международна бригада, както и при
подготовката на необходимите документи за кандидатстване за работа, стаж
или бригада, и при посещенията при работодател или бюрата по труда. Със
съдействието на консултант един студент замина на бригада в САЩ по
програмата Work and Travel USA 2015г.
През отчетния период са проведени индивидуални консултации от психолог на
три семейства - родители 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 двама ученици с увреден слух се възползва от помощта за
закупуване на учебни пособия и бяха подпомогнати осем семейства на деца с
кохлеарни импланти за закупуване на батерии.

3. Интеграционни и социални дейности, рехабилитационни лагери,
семинари и конференции, международна дейност
Тази година през месец юли и август се проведоха два рехабилитационни
лагера в гр. Казанлък и гр. Свети Влас. В тях взеха участие 86 човека - деца,
младежи и родители, от които 60 деца и младежи с увреден слух и 4
рехабилитатори.
По време на рехабилитационните лагери всеки ден се провеждаха часове по
рехабилитация на слуха и говора, учебни занимания за развиване на умения за
работа в екип и комуникация. Организираха се занимателни образователни
игри и спортни занимания. Родителите имаха възможност да се консултират
със специалистите и да обменят информация помежду си относно проблеми,
свързани с глухотата и развитието на децата им.
По време на лагерите беше организирано посещение на национални обекти,
свързани с българската история. Участниците в рехабилитационния лагер в гр.
Казанлък посетиха Историческия и етнографски музей в града, Тракийската
гробница и паметника на връх Шипка. Участниците в лагера в гр. Свети Влас
разгледаха град Несебър и посетиха Музея "Старинен Несебър".
На 12 септември в Sofia Ring Mall, АРДУС, Образователен Център "Яника" и
Фондация "Заслушай се", откриха учебната година със събитие под наслов
"Заедно в игрите - заедно в училище". Идеята на празника беше да подкрепим
децата с увреден слух в началото на учебната година с радостни емоции. На
празника присъстваха деца, родители и специалисти. Всички заедно се
забавляваха и имаха възможност да получат име на жестов език.
АРДУС се включи в проектът Sofia Fun Fest - Фестивал за спорт и изкуство,
който се проведе на 19.09.2015г. в Sofia Ring Mall. Всеки съпричастен с
проблемите на децата с увреден слух имаше възможност да се включи в
благотворителен базар. Със събраните средства ще бъде закупена FM
системата Amigo T5/R5, която ще се ползва в Ресурсен център София при
обучението на децата с увреден слух. На събитието АРДУС се представи с
печатни материали, популяризиращи дейността на Асоциацията.
4. Подпомагане, организиране и координиране дейността на АРДУС,
дейности в национални и международни организации, печатни издания
и информационно обслужване.
Направени бяха разходи за закупуване на канцеларски материали и
консумативи, телефон и поща. Бяха изплатени хонорари за координиране и
организиране на текущите дейности на Асоциацията. Информация за текущите
и предстоящи дейности беше публикувана в интернет страницата и профила ни
в Facebook. За популяризиране дейността на организацията ни бяха
отпечатани брошури и банер на АРДУС.
На 3 и 4 юли 2015 г. се проведе заседание на Изпълнителното бюро на
FEPEDA в хотел Балкан – Шератон. В него участваха представители на АРДУС.
На тази среща се обсъдиха актуални въпроси за съвместните дейности на
организациите членки на FEPEDA. Част от основните въпроси касаеха
предстоящото отбелязване на 25-тата годишнина от създаването на
Федерацията. Друга важна тема бе свързана с издаването на поредния брой на
редовния Newsletter на FEPEDA. Обсъдено бе финансовото състояние на
Федерацията и предстоящия одит, който ще се направи в Ирландия. Бяха
уточнени и важни писма, които трябва да се изпратят на представителите от
страна на Италия, Австрия и Швеция.

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
Посредством организирането на интеграционнте дейности, АРДУС цели
споделяне на опит между родителите, срещи и консултации със специалистите,
подобряване качеството на живот на цялото семейство, тъй като проблемите,
съпровождащи глухотата се отнасят не само до конкретното детe/ младеж, но и
до цялото семейство. С организирането на интеграционни дейности на хората с
увреден слух се предоставя възможност за себеизява, възможности за
повишаване нивото на комуникация, преодоляване на бариери - езикови и
психологически.
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 а предстоящите

събития и дейности.
На 3-4 юли в хотел Балкан - Шератон се проведе заседание на изпълнителното
бюро на FEPEDA, в което участваха представители на АРДУС.На тази среща се
обсъдиха актуални въпроси за съвместните дейности на организациите членки
на FEPEDA.

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:

30.09.2015г.

(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

39 000

3 845

29 064

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

11 000

696

4 269

3.Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари

19 000

15 500

18 400

4. Подпомагане и координиране на дейността на АРДУС, печатни
материали и международна дейност

29 000

4 578

22 052

ОБЩО РАЗХОДИ

98 000

24 618

73 785
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