СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С
УВРЕДЕН СЛУХ”

Асоциация на родителите на деца
с увреден слух (АРДУС) е сдружение с
нестопанска цел, създадено през 1992 г.,
за осъществяване на общественополезна дейност. Организацията отстоява правата и защитава интересите на децата и
младежите с увреден слух. Съдейства
за по-добрата им интеграция, социална и личностна реализация и подкрепя
техните семейства. Сдружението обединява родители, специалисти и хора,
съпричастни към проблемите на децата
и младежите с увреден слух.
АРДУС е призната за представителна организация на национално равнище е и е член на Европейска федерация
на родителите на деца с увреден слух
(FEPEDA).
Мисията на организацията е повишаване на обществената подкрепа на
децата и младежите с увреден слух и популяризиране на техните специфични
потребности.
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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския
социален фонд. Асоциация на родителите на деца с увреден слух носи
цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на
Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.

Обща цел
• Основната цел на проекта е да се създадат пред-

поставки за активно социално включване на деца и младежи с увреден слух и техните семейства.
Проектът предлага комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на хора с увреден слух.
• Основен акцент е подобряване на знанията и уменията, както и повишаване на личните и социални компетенции на хората с увреден слух и техните семейства, както и постигане на ефективни партньорство
и диалог с администрацията, социалните партньори и
обществото.
• Проектът е насочен пряко към социалното включване и овластяване на уязвими групи, и по-конкретно на
деца и младежи с увреден слух и техните семейства.

• широка обществена подкрепа относно интегрирането

на деца и младежи с увреден слух в масови училища, включването на глухи безработни в стажантски програми,
адаптирането на администрацията към комуникационните ограничения при общуване с хора с увреден слух.

Обучителни семинари
за родители и членове
на семейства, в които
се отглеждат деца
с увреден слух

Онлайн платформа
с възможност за
консултация в
реално време
Арт терапия
за деца
с увреден
слух

Специфичните цели:
• удовлетворяване потребността от адаптиране на

наличната информация относно възможностите за
заетост за нуждите на хора с увреден слух;
• повишаване информираността на целевата група
относно възможности за обучение, рехабилитация,
диагностика и интеграция;
• предлагане мерки за професионално ориентиране и
консултиране на безработни хора с увреден слух;
• консултиране на семейства на хора с увреден слух
за възможностите, които държавата и в частност
АРДУС предоставят в подкрепа на социалната интеграция на хората са увреден слух, както и улесняване
на достъпа до налични социални услуги;
• откриване на директен диалог с работодатели за
създаване на заетост и стажантски програми спрямо
възможностите на хората с увреден слух;
• промяна на обществените нагласи спрямо целевата
група, изместването на фокуса на внимание от дефицита на слух и повишаване на възможността за социална интеграция на хората с увреден слух;

Изследване
потребностите на
хора с увреден слух и
техните семейства

Психологическа
подкрепа
Рехабилитация
чрез
театрална
дейност

Основни дейности по проекта
• Консултантски услуги за кариерно ориентиране и
•
•
•
•

реализация на пазара на труда на хора с увреден слух
Консултации на семейства на хора с увреден
слух за социална интеграция и равнопоставено
участие в обществения живот
Консултации за повишаване на квалификацията
и продължаващо обучение
Партньорство с работодатели, администрация и НПО
Информационна кампания за промяна на нагласите
спрямо дефицитите на хора с увреден слух

Групови занятия
по жестов език
за родители
и членове
на семейства

Обучителни семинари
за личностно
развитие
за младежи
с увреден слух

