ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
за периода от 01.07.2016 г. до 30.09.2016 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
децата и младежите 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 14 деца и младежи са получили по 20 учебни часа индивидуална
рехабилитация на слуха и говора или помощ по общообразователен предмет.
Студентите с увреден слух имаха възможност да получат сурдопедагогическа
помощ при подготовка за явяване на изпити или жестомимичен преводач за
улесняване комуникацията с педагогическите специалисти и администрацията
в университетите От услугата са се възползвали 4 студенти учащи в НБУ и 1
студент от УНСС.
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 3-ма ученика с увреден слух са се възползвали от помощта
за закупуване на необходимите им учебни пособия. Бяха закупени учебни
материали за децата от ОЦ "Яника", присъствали на откриването на учебната
година в РИНГ МОЛ СОФИЯ на 18.09.2016г..
Със сумата от 72 лв. бяха подпомогнати 10 деца и младежи с кохлеарни
имплантни системи 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.
Тази година през месец юли и август се проведоха два рехабилитационни
лагера в м. Пампорово и гр. Свети Влас в които взеха участие общо 117 човека
- деца, младежи, родители, сурдопедагози, ЖМ преводачи и ръководители.
Средствата от перото бяха изразходени за наставане и храна на 71 човека деца и младежи с увреден слух, ръководители и специалистите, които работеха
с тях по време на рехабилитационните лагери.
По време на рехабилитационните лагери всеки ден се провеждаха часове по
рехабилитация на слуха и говора, занимания за развиване на умения за работа

в екип и комуникация, 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. Бяха организирани посещения на национални обекти, свързани с
българската история и култура.
Неусетно измина седмицата на Планинския рехаблитационен лагер в хотел
"Форест Нуук" - курорта Пампорово. Участниците създадоха свои отбори,
избраха отборен лидер, изготвиха си знаме и представиха своите отбори пред
участниците. Всеки отбор имаше репортер и фотограф, които улавяха найважните събития за деня. Всеки ден се провеждаха спортни битки, забавни
игри, отборни надпревари, които в последствие участниците в лагера
отразяваха в своя новинарски репортаж във вечерните новини. През седемте
дни лагерниците посетиха град Смолян, разгледаха картинната галерия и
етнографския музей, присъстваха на прожекцията в смолянския планетариум.
След интересните преживявания децата и младежите имаха свободно време за
разходка в центъра на града.
Участниците в лагера направиха планински преход и се качиха на връх
„Снежанка” , покориха Орфеевите скали и посетиха екопътеката „Невястата”.
В свободното от рехабилитационни занятия време децата и младежите
участваха в игри организирани от ръководителите на лагера, изпълняваха
поставените им групови задачи. В часовете за рехабилитация се водеха беседи
за преживяното през деня, децата бяха запознати с историята на Смолян и
курорта Пампорово, с природните забележителности и богатството на флората
и фауната в планината Родопи, децата да отговарят на въпроси и да могат
накратко да разкажат своите преживявания и наблюдения.
Програмата на летния рехабилитационен лагер в гр. Свети Влас, включваше
занимания осъществявани в различни форми - образователни игри, беседи,
провеждане на екскурзии с цел подобряване на правоговорните и правописните
умения и обогатяване на лексикалния запас. Включването на интерактивни и
игрови методи направи езиковите занимания по-интересни и увлекателни за
децата и младежите, което допълнително допринесе за тяхната мотивация и
активно участие в различни дейности. Също така участниците в лагера имаха
възможност да разширяват знанията си, свързани с историята на нашия народ,
както и с географските забележителности на България. Участниците в лагера
посетиха местните църкви - Св. Власий и Успение Богородично и разгледаха
град Несебър.
На 18 септември в Sofia Ring Mall, АРДУС, Образователен Център "Яника" и
Фондация "Заслушай се", проведоха събитие под надслов "Заедно в игрите заедно в училище". Идеята на празника беше да подкрепим децата с увреден
слух в началото на учебната година с радостни емоции. Децата получиха
подръци за първият учебен ден - тефтерче, химикалка и несесер. Беше
представен спектакълът "Палечка" в който участваха деца с увреден слух,
реализиран по проект на АРДУС, финансиран от Агенцията за хората с
увреждания. Децата се забавляваха във Фън Парк, където домакините от Sofia
Ring Mall предоставиха безплатен достъп.
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
координиране дейносттите на АРДУС.

и

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. Направени бяха разходи за държавни такси, канцеларски
материали и консумативи, телефон и интернет, за хонорари за координиране и
организиране на текущите дейности на Организацията.
Чрез подържане на интернет страницата и профила ни в Facebook се
популяризира дейността на АРДУС и членовете ни се информират относно
текущите и предстоящи дейности на Асоциацията.

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 семействата.
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 помощта на жестомимичен преводач се улеснява
комуникацията между студентите с увреден слух с преподавателите и
администрациите в университетите.
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 и осъществяването на социални контакти.
3. Интеграционни и социални дейности с нестопански характер в полза
на членовете, рехабилитационни лагери, семинари и конференции.
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 или 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. 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.
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(в лева)

Наименование на направленията на разхода

ОБЩА
СУБСИДИЯ
2016 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, 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

35 600

3 453

29 444

11 000

1 141

5 119

19 000

13 926

16 485

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

32 400

6 108

22 732

ОБЩО РАЗХОДИ

98 000

24 629

73 779
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