Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
за периода от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 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 младежите и по желание на родителите. През
отчетния период индивидуална рехабилитация на слуха и говора и консултации
по общообразователени предмети /български език, математика и др./ в София,
Варна, Плевен, Враца и Пловдив са получили 73 деца и младежи с увреден
слух.
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”, както
и заниманията по карате в Спортен клуб РОНИН 11.
Тези, който не посещават организираните занимания или курсове имат
възможност да се включат в индивидуални курсове. Такива са посетили 5 деца
и младежи с увреден слух – курсове по английски език, рисуване и курс за ЖМ
превод .
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 12 студенти, учащи в НБУ, СУ, УНИБИТ,
ЛТУ.
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.
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 78 учащи с увреден слух и 5 кабинета за рехабилитация се
възползваха от помощта за закупуване на учебни пособия. Бяха закупени

учебни пособия и за нуждаещите се ученици от ССУ за ДУС с ДГ " Проф. Дечо
Денев", гр. София.
Бяха подпомогнати 27 семейства на деца и младежи с кохлеарни импланти за
закупуване на батерии.
3. Интеграционни и социални дейности, рехабилитационни
семинари и конференции, международна дейност

лагери,

През месец октомври беше направено окочателно плащане за лагера в
гр."Свети Влас".
На 07.11.2015 г. беше открита фото изложбата "Градски диалози", която бе в
резултат на излълнението на проект, финансиран от АХУ. Изложбата беше
разположена на открито и това даде възможност да бъде разгледана от голям
брой столичани и гости на столицата.
През месец декември се проведоха коледни тържества в гр. София и гр.
Пловдив. Децата и младежите с увреден слух от цялата страна получиха
коледни торбички с подаръци, подсигурени от дарители и картички, изработени
от деца с увреден слух от гр. София и гр. Пловдив.
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. Информация за текущите и предстоящи
дейности беше публикувана в интернет страницата и профила ни в Facebook
Бяха изплатени хонорари за координиране и организиране на текущите
дейности на Асоциацията и поддържане на интернет страницата на АРДУС.
През месец октомври /23-25.10.2015 г./ наши представители взеха участие в
поредното заседание на УС на FEPEDA, което се проведе в Мадрид, Испания.
Разгледани бяха въпроси, свързани с администрирането и финансовото
състояние на FEPEDA. Обсъдено бе сътрудничеството на Федерацията с
Европейския форум на инвалидите и Платформата на организациите,
работещи в подкрепа на хората с увреден слух. Заседанието на УС, както и
Общото събрание бяха посветени на 25 годишния юбилей на FEPEDA.
Направена бе ретроспекция на дейността на организацията и се отчете факта,
че трябва да се търсят нови форми и средства за привличане на млади
родители-проблем, който стои пред всички организации, членки на FEPEDA.
Подчертано бе значението на споделянето на добрите практики и на
възможността за реализиране на съвместни проекти. За пример в това
отношение бе даден проектът на АРДУС в партньорство с Ирландската и
Италианските организации.

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.
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 децата и младежите
с увреден слух имаха възможност да покажат творческите си заложби, да
повишават нивото си на комуникация и да преодоляват - езиковите и
психологически бариери.
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,
което 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 заседания на Управителния съвет и Изпълнителното бюро на FEPEDA се
обсъждат належащи проблеми, засягащи семействата на деца и младежи с
увреден слух. Благодарение на контактите и връзката със сходни европейски
организации, АРДУС остава в крак със съвременните тенденции в областта на
рехабилитацията, законодателство и новите начини за превъзмогване на
слуховото нарушение. Членството във FEPEDA позволява поддържането на
приятелски и професионални отношения с останалите членове, с които АРДУС
си оказва взаимна помощ и сътрудничество, което е полезно в двупосочен
план.

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..

Съставил отчета: Мария Кръстева ..............................................................
Ръководител: Мария Кръстева ..........................................................

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:

31.12.2015г.

(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

9 937

39 001

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

11 000

6 733

11 003

3.Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари

19 000

600

19 000

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

29 000

6 945

28 996

ОБЩО РАЗХОДИ

98 000

24 215

98 000

Съставил отчета: РЕНЕТА АНГЕЛОВА ...........................................................................................................

Ръководител:МАРИЯ КРЪСТЕВА .................................................................................................................

