Приложение 2а

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
за периода от 01.01.2016 г. до 31.03.2016 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,
психологическа помощ на семeйствата.
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 29
деца и младежи са получили по 20 учебни часа индивидуална рехабилитация
на слуха и говора или помощ по общообразователен предмет.
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. В центровете за подкрепа и консултации на деца и
младежи с увреден слух и техните семейства в гр. София и гр. Пловдив са
организирани курсове за обучение по български език, консултации по
математика и занимания по арт терапия.
Децата и младежите, който не посещават организираните занимания или
курсове имат възможност да се включат в индивидуални курсове. Такива са
посетили 9 деца и младежи с увреден слух – курсове по английски език, немски
език, кормуване и бадминтон.
Студентите с увреден слух имаха възможности да получат сурдопедагогическа
помощ при подготовка и явяване на изпити. От услугата са се възползвали 15
студентите учащи в НБУ, СУ, УНИБИТ, БХА и Земеделски колеж - гр. Велико
Търново.
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 възползва от услугите на жестомимичен преводач.
През отчетния период са проведени индивидуални консултации от психолог на
4 човека.
2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за
кохлеарни имплантни системи.
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 КИС.

За отчетния период 2 ученика с увреден слух от гр. София се възползваха от
помощта за закупуване на необходимите им учебни пособия.
Със сумата от 72 лв. бяха подпомогнати 26 деца и младежи с кохлеарни
импланти за закупуване на част от необходимите им батерии.
3. Интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза на
членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции.
На 26.03.2016 г. в хотел Шипка, гр. София. се проведе тренинг за родители на
тема "Родителската свръхопека - страх, вина, уязвимост." с водещ Теодора
Милотинова, психолог.
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За младежите с увреден слух беше организиран семинар на тема: "Моят
професионален път. Популярни и потенциални професии за хора с увреден
слух" с водещ Славина Лозанова. Семинарът се проведе на български език и
български жестов език и бяха използвани следните материали: презентация по
темата, изготвена от водещия и Наръчник „А сега накъде?” с автор Мина
Букурова, издаден от АРДУС през 2014г.. Под формата на дискусии и със
средствата на игрови похвати и групова работа, младежите се запознаха с
предизвикателствата при вземане на решение за избор на професия.
4. Дейности в национални и международни организации, печатни
издания с непазарно разпространение и информационна дейност,
подръжка на центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи
с увреден слух и техните семейства, подпомагане, организиране и
координиране дейносттите на АРДУС.
През отчетният период АРДУС активно си сътрудничи с организации на и за
хора с увреждания, работещи в областта на интеграцията на хората с
увреждания. Продължи дейността си в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания към Министерски съвет на Република България,
Националния съвет на хората с увреждания, който е член на Европейския
форум на хората с увреждания и Европейската федерация на родителите на
деца с увреден слух /FEPEDA/.
Средствата от това перо бяха изплатени за координиране и подпомагане
дейността на АРДУС. През отчетния период беше платен членският внос към
НСИХУБ и FEPEDA. Чрез подържане на интернет страницата и профила ни в
Facebook се популяризира дейността на АРДУС и членовете ни се информират
относна текущите и предстоящи дейности на Асоциацията.
През месец март беше издаден поредният 27 брой на Бюлетина на АРДУС.
В брошурата издадена от FEPEDA беше публикувана информация за
дейността 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,
психологическа помощ на семийствата.
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 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 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 имплантни системи.
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 с нестопански характер в полза
на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции.
Организиран бе тренинг с психолог, по теми, които вълнуват родителите във
връзка с отношенията им с децата - подпомагане и подкрепа.
С организирането на дейности за младежите се предоставя възможност за
себеизява и запознаване с предизвикателствата при вземане на решение за
избор на професия, възможност за повишаване нивото на комуникация с цел
реализацията им като равноправни членове на обществото.
4. Дейности в национални и международни организации, печатни
издания с непазарно разпространение и информационна дейност,
подръжка на центровете за подкрепа и консултации на деца и
младежи с увреден слух и техните семейства, подпомагане,
организиране и координиране дейносттите на АРДУС.
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 и популяризиране на дейността и в областа на
интеграцията на хората с увреждания.
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:

01.01.2016 г.

до:

31.03.2016г.

(в лева)

Наименование на направленията на разхода

1
1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в
учебния процес на деца и младежи с увреден слух,
извънкласни дейности и курсове, психологическа
помощ на семействата
2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни
пособия, батерии за кохлеарни имплантни системи
3. Интеграционни и социални дейности с нестопански
характер в полза на членовете, рехабилитационни
лагери, семинари и конференции
4. Дейности в национални и международни
организации, печатни издания с непазарно
разпространение и информационна дейност,
поддръжка на центровете за подкрепа и консултации
на деца и младежи с увреден слух и техните семейства,
подпомагане, организиране и координиране
дейностите на АРДУС
ОБЩО РАЗХОДИ

ОБЩА
СУБСИДИЯ
2016 г.

Разходи за
отчетното
тримесечие

Разходи
с
натрупване

2

3

4

35 600

9 892

9 892

11 000

1 953

1 953

19 000

2 281

2 281

32 400

10 474

10 474

98 000

24 600

24 600
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