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Тази година е юбилейна за Асоциацията на родителите на деца 
с увреден слух. Навършват се 20 години от нейното създаване

„За да растат децата ни щастливи!” - мото на организацията

В един от последните дни на февруари 
1992 г., родители на деца с увреден слух, 
подкрепени от близки, от специалисти - сур-
допедогози, лекари оториноларинголози и 
аудиолози, създадоха свое „семейство”. 
Нарекоха го сдружение на родителите 
на деца с увреден слух, станало по-късно 
сдружение „Асоциация на родителите на 
деца с увреден слух”. За да се посъветват 
с човек със сродна съдба, за да спрат лутането си и да разберат накъде да поемат. 
Заедно по-лесно се проправя пътят за обучението, рехабилитацията, социализацията и 
интеграцията на децата с проблеми на слуха. Началните стъпки, направени от шепата 
ентусиасти, били трудни, но в името на децата си вървели напред.

България 
ратифицира 

Конвенцията за 
правата на хората с 

увреждания

юбилей

Честит рожден ден, АРДУС!

На учредителната сбирка беше избран и 
първият председател на организацията - Ве-
нета Василева, твърдо уверена в правотата 
на целите на новосъздаденото сдружение. Се-
дем години по-късно мястото й заема Дарина 
Панталеева, която продължава поетата от ос-
нователите борба за успешната интеграция и 
социализация на децата ни. От 2003 г. до 2006 
г. начело на екипа застава Кирилка Гъркова, 
която не се спираше пред трудности. От 2006 
г. до днес председател на АРДУС съм аз - Ма-
рия Кръстева. 

Всички ние, с общи усилия, подкрепяни от 
вас и в името на децата ни, успяхме да поста-
вим началото на една кауза, която сплоти и 

обедини хора от цяла България. Създадоха се 
приятелства, организацията ни се превърна в 
огромно сплотено семейство, наречено АРДУС 
- „За да растат децата ни щастливи!” 

През изминалите 20 години инициирахме 
дейности, свързани с развитието и образова-
нието на децата и младежите с увреден слух. 
Органи зирахме курсове, школи, извън учили-
щни форми на обучение и рехабилитация; 
пси хологическа помощ; осигурявахме учебни 
пособия и помагала за учениците; подкрепя-
хме семействата с батерии за кохлеарните 
импланти; разкрихме кабинети за ранна реха-
билитация на слуха и говора; подпомогнахме 
ресурсните кабинети към масовите училища; 

провеждахме реха-
билитационни лагери 
на море и планина; 
издавахме периодич-
но специализирана 
литература и инфор-
мационни бюлетини; 
създадохме „Библи-
отека на родителя”; 
организирахме раз-
лични образователни 
курсове и семинари в 
помощ на родителите 
и децата ни и още, и 
още...

На 26 януари 2012 г., Парламентът на 
република България ратифицира Кон-
венцията на ООН за правата на хората с 
увреждания. 

Конвенцията е приета от ООН през 2006 
г. Над 100 държави са я подписали и ратифи-
цирали. На 23 декември 2010 г. е ратифи-
цирана от Европейския съюз. Подписана е 
от всички държави, членуващи в съюза, като 
19 са я ратифицирали. България подписва 
Конвенцията през септември 2007 г., а днес 
е приет закон за нейната ратификация.

Ратификацията е само началото. Следва 
съгласуване на българското законодател-
ство с Конвенцията. Министърът на труда и 
социалната политика Тотю Младенов е поел 
ангажимент до шест месеца да предложи на 
правителството двугодишен план за прила-
гането й.

на гости

Преди детското заведение в столичния 
район „Люлин” се казваше 13 Целодневна 
детска градина „Ябълкова градина”. Сега  
- Обединено детско заведение № 101 „Ябъл-
кова градина”, защото на 23 януари т.г. се 
разкриха две яслени групи за малчугани от 
10-месечна до 3-годишна възраст, сред тях 
и дечица с увреден слух. В детското заведе-
ние вече 15 години съществува Кабинет за 
слухово-речева рехабилитация. 

В люлинската 
ябълкова градина

Следва на стр. 2

Следва на стр. 2
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В люлинската 
ябълкова градина

по света и у нас

Вече 20 години АРДУС работи съвместно 
с български и международни организации за 
подобряване живота на хората с увреждания 
и подкрепа на семействата на децата с про-
блеми на слуха.

Година след създаването си, през 1993-та, 
организацията ни стана член на Европейска 
федерация на родителите на деца с увреден 
слух (FEPEDA/ФЕПЕДА). 

През тази година - 2012-а, 20 години след 
началото, с активната дейност на Дарина 
Панталеева, представител на Асоциацията в 
УС на ФЕПЕДА, Управителният съвет на Евро-
пейската федерация прие АРДУС за член на 
Изпълнителното си бюро.

През 1996 г., след активна дейност в област-
та на интеграцията на децата и младежите с 
увреден слух и оказваната подкрепа на семей-
ствата им. Министерски съвет на Република 
България признава АРДУС за Национално пред-
ставителна организация. С получения статут 
става член на Националния съвет за интегра-
ция на хората с увреждания (НСИХУ), в който 
членуват 22 организации на и за хората с ув-
реждания. Съветът е консултативен орган към 
Министерски съвет.

По инициатива и със съдействието на 
АРДУС през 1997 г. се разкрива група 
за деца с увреден слух. В началото бяха 
заедно, но сега са разпръснати в отделните 
възрастови групи, където са с чуващите си 
връстници. Всеки ден посещават кабинета 
за индивидуална рехабилитация на слуха и 
говора, където с тях работи сурдопедагогът 
Невена Михайлова. 

В ОДЗ № 101 се приемат за възпита-
ние и обучение деца от 10-месечна до 
7-годишна възраст, между които деца със 
специални образователни потребности 
(СОП) -  с езиково-говорни нарушения и с 
увреден слух. Години се осъществява тяхната 
социализация и интеграция. Те са в свой дом, 
равноправни и щастливи сред  връстниците 
си. Разпределени са в десет групи, от които 
2 яслени, 5 дневни, 2 логопедични и 1 група 
за подготовка за училище. Настанени са в 
уютни просторни помещения, съобразени 
със санитарно-хигиенни изисквания за 
възпитание, обучение и отглеждане. 

Кабинетът за слухово-речева рехабили-
тация е оборудван с богата материално-тех-
ническа база, включително звукоусилваща 
апаратура за нуждите на децата с увреден 
слух; два логопедични кабинета; психологичен 
кабинет; медицински кабинет; музикален са-
лон; тематично обособени кътове и обширен 
озеленен двор с оборудвани площадки. 

В “Ябълкова градина” обучението и рехаби-
литацията на децата със СОП се извършва по 
специални програми, одобрени от МОМН. В 
началото на учебната година екип от рехаби-
литатор, психолог и предучилищни педагози 
от съответната група изготвя индивидуален 
план за развитие и обучение за всяко дете с 
увреден слух. Приемът на деца със СОП става 
след обследване от медико-педагогическа 
комисия, която заседава всеки вторник на 
територията на детското заведение. 

Педагогическият екип в ОДЗ № 101 
„Ябълкова градина” се състои от високо ква-
лифицирани специалисти – предучилищни 
педагози, логопеди, слухово-речев рехаби-
литатор и психолог. Децата са обградени 
с внимание и обич от всички работещи в 
детското заведение.

юбилей

Честит рожден ден, АРДУС!
Продължава от стр. 1

Две десетилетия са и малко, и много за 
организация като АРДУС. Членовете вече 
не са шепа хора, а над седемстотин чове-
ка, твърдо убедени в своето дело и уверени 
в това, което правят. Основното, за което 
родителите на Асоциацията работят и ще 
продължат да работят и през следващите 
години е постигането на равни права и въз-
можности на децата и младежите с увреден 
слух в обществото. 

Честит юбилей на всички членове и при-
ятели на АРДУС!

Мария КрЪсТеВА, председател 

за доброволците

в обучението се 
включиха младежи с 
лидерски качества; ли-
ца, работещи с млади 
хора; представители 
на организации с раз-
лични доброволчески 
инициативи; НПО; 
коор динатори на про-
екти ЕДС; наставници 
и доброволци, които се 
интересуват от органи-
зирането на проекти 
към ЕДС за глухи и тежкочуващи млади хора. 
Основната тема беше как се общува с хора 
с увреден слух. Запознахме се в теоретичен 
и практичен план как се контактува с лица, 
които не познаваме или с чужденци, като беше 
обърнато специално внимание на правилата 
при комуникация. 

целта на проекта 
Да се обясни сегашното положение на глухи-

те и тежкочуващите в Европа и промените през 
последните 30 години, настъпили под влияние 

на медицинската техни-
ка за по-добра вербална 
комуникация; да се про-
следят методите на 
обучение и получаване 
на практически  зна-
ния при младежите с 
увреден слух, които са 
включени в добровол-
чески инициативи; да се 
повиши увереността на 
организациите, бъдещи 
домакини на глухи 

доброволци. 
Методите на работа бяха разнообразни: 

презентации и  неформално обучение - „miming”, 
като един от основните методи, използвани в 
преподаването на езика на жестовете (езикът 
на тялото показва само емоциите - няма думи), 
групови дискусии, енергизиращи игри. 

Младежите от фондацията се включват и 
участват във всички начинания - от подго-
товката на проявата до почистване на залата 
след приключването й. 

Бъдещо партньорство
От 1 до 5 юни 2011 г. полската Фондация на родителите на деца с увреден слух „EХО” 

проведе обучителен тренинг - „европейската доброволческа служба за бъдещето”. Участ-
ваха представители на Испания, Португалия, Италия, Полша, Франция, румъния и България. 
От АрдУс за Полша заминаха А. Яричкова , с. Павлова и доброволецът на Асоциацията 
А. Първанова. 

на гости

Продължава от стр. 1
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През юни 2011 г. във Варшава, Полша, се 
проведе юбилейният Десети световен кон-
грес на аудиолозите. Участваха специалисти 
в областта на аудиологията, сурдопедогогика-
та и инженерните технологии, свързани със 
слухопротезирането, лекари и терапевти от Пор-
тугалия, Румъния, Сърбия, Алжир, Австра лия, 
Нигерия, Италия, Великобритания, България, 
Индия, Индонезия, Китай, Австрия, Германия и 
други страни. В работата на конгреса взе учас-
тие Надежда Мирчева, представител на АРДУС 
(на снимката).

По същото време се състоя Шестата нацио-
нална конференция на аудиолозите и Вторият 
международен конгрес на младите учени и сту-
дентите. 

Домакин на международните събития бе-
ше Институтът по физиология и патология на 
слуха, ръководен от проф. Х. Скражински. Учас-
тниците имаха възможност да посетят модерно 
оборудвания институт, да се запознаят с ино-
вативния метод „телерехабилитация” и да 
обменят опит с полските си колеги в областта 
на слухово-речевата рехабилитация. 

юбилеен конгрес

Световен конгрес 
на аудиолозите

релизирана Мечта

благотворителна

„Музиката на гората”
На 3 ноември 2011 г., по повод Международна година на гората,  

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира 
изложба  под надслов „Музиката на гората”. Експонирана беше в 
Националния природонаучен музей към БАН в София, партньор на 
проявата.

Изложбата беше благотворителна. Средствата от продажбата на 
творбите, авторите предоставиха на БДЗП за осъществяване на 
образователни природозащитни дейности. 

Първата изложба на Янка Стоименова-Транчук
Завършила е Средното художествено учи-

ли ще за приложни изкуства, сега е в НБУ. 
Се мейна е, има син. Съчетава задълженията 
си на съпруга, майка, студентка  и творец.

Първата й самостоятелна изложба беше на 
1 декември 2011 г. в София, организирана и 
проведена със съдействието на АРДУС. Вклю-
чени бяха 42 творби в различни стилове. 

„Рисувам онова, което ми идва отвътре. 
Понякога не знам какво ще се получи. Друг 
път картините ми се раждат във вътрешното 
ми зрение и когато влагам сърцето си в тях, 
успявам да ги осъществя. Рисуването е нещо 
лично, чрез него изразявам себе си”.

В повечето картини на Яна  присъстват 
цве тята. Казва, че символизират любовта, 
ду шевността,  красотата. Идеите й идват 
спонтанно, изразява ги по различен начин - 
използва черупки от яйца, конци... - всичко, 
каквото й хрумне. 

Щастлива е, че реализира една мечта. 
„Не бях разочарована, а приятно изненада-

на, че гостите ми се вълнуваха от това, което 
виждаха  - моите картини”.

Посланието й към хората  е да не се страхуват 
да се изправят пред света и да му декларират 
желанията си. „Мечтайте и реализирайте 
мечтите си!”.

доброволческа програМа

Нов български университет и АРДУС 
стартираха доброволческа програма в 
подкрепа на студентите с увреден слух

Мина БУКУРОВА

Въвежда се от втория семестър на учебната 2011/2012 г. в НБУ 
за адаптиране към образователния процес на студентите с увреден слух

целта е както да помогнем на студентите с 
увреден слух да се справят с учебния процес, 
така да помогнем и на чуващите им колеги и 
преподавателите да се запознаят с техния свят. 
Ще бъдат сформирани „работни двойки“ - сту-
дент със слухово увреждане и студент (от същия 
курс) без слухово увреждане (доброволец). 

включени са 10-12 младежи с увреден 
слух, които срещат трудности в социалната ада-
птация и в задоволяването на образователните 
потребности. Участието им  в програмата би уве-
личило възможностите за социална инте гра ция, 
тъй като в рамките на планираните дей ности, ще 
могат активно да общуват със свои връстници, 
да са по-добре информирани за съдържанието 
на учебния процес, срокове и т.н. 

програмата предвижда запознаване на 
студентската общност с начините на комуни-
кация и взаимодействие с младежи с глухота, 
чрез организиране на информационни семи-
нари и раздаване на брошури. 

НБУ е първият пилотен университет, в 
кой то ще се създаде реално пространство за 
ефективно общуване с младежи с увреден слух 
и осигуряване на възможност за социално 
включване. 

Стартираме тази програма не само с на-
деждата да се подпомогне разрушаването на 
съществуващите стереотипи и предразсъдъци 
по отношение на хората в неравностойно по-
ложение, но и да се превърне в един успешен 
пример, който да бъде последван и от други 
университети в България.

Сред произведенията на деветте автори, художници на дивата природа - картини, малка 
пластика, витраж, присъстваха и произведенията на талантливата ни художничка Людмила 
Гъркова. 

Люси е възпитаничка на Художествената академия в София. Продължава да учи. Смята, че 
човек трябва да следва мечтите си и да се радва на това, което обича да прави.

Ако я попитате за участието й в изложбата, ще отговори кратко и ясно: “Обичам природата!”
 За Люси рисунките са израз на обич и на положителни емоции. Това влага в картините си. 
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VIOLET: Let Violence Go!

Мобилност

За придобиване 
на умения

Проектът, с продължителност 24 месеца 
(февруари 2011 г. - януари 2013 г.), е фоку-
сиран върху образователната интеграция и 
превенция на агресия в училищна среда над 
деца със зрителни и слухови увреждания. 

Целевата група включва деца със сензорни 
увреждания на възраст между 10 и 14 г. и 
младежи от 15 до 19 г., които посещават 
масови и специализирани пансионни училища 
в България и Великобритания. Те често са 
обект на агресия, поради факта, че се отли-
чават от масата свои съученици. Освен това 
в училищната среда агресията и насилието са 
най-лесните инструменти за израз на вътреш-
на несигурност, комплекс за малоценност и 
други несъзнателни психологически аспекти 
от поведението на подрастващите, които 
заслужават допълнително внимание.

Основната цел на проект „VIOLET” е да 
създаде подкрепяща среда, в която децата 
и младежите от целевата група да осъзнаят 
възможностите си, да бъдат обучени да 
отстояват правата си, да се защитават сами 
от съществуващите рискове. Това означава 
те да овладеят знания и умения, които да им 
помогнат да отстояват себе си и да търсят 
равноправна изява във всекидневието си. 

Като цяло мнозинството училища, дори на 
европейско ниво, не разполагат с необходи-

мите човешки, административни и финансови 
ресурси, за да създадат конкретни програми за 
превенция на насилието спрямо и между деца 
и младежи, най-малкото по отношение на деца 
с увреждания. В този вакуум, проект “VIOLET” 
предлага практично решение чрез нарочно 
създадено партньорство между НПО от Бъл-
гария и Великоблитания. АРДУС, съвместно с 
Кралския колеж на слепите и сдружение „Въз-
можности без граници”, планират в рамките 
на двугодишно партньорство да апробират 
разнообразни обучителни форми, част от 
неформалното обучение като инструменти за 
интеграция на деца с увреждания и превенция 
на насилието спрямо тях в училищна среда.

През изтеклите месеци от българска страна 
беше направено проучване и анализ на 
нуждите на деца със слухови увреждания, в 
което участие взеха над 460 души от 8 града 

През 2011 г. АРДУС стартира проект 
„VioLet” с финансовата подкрепа на 
Главна дирекция „Правосъдие, свобода и 
сигурност” на Европейската комисия по 
програма Дафне III и в партньорство със 
сдружение „Възможности без граници” 
(СВГ)  и Кралския колеж на слепите във 
Великобритания (Royal National College 
for the Blind – RNC). 

в страната. Обект на изследването бяха както 
ученици с увреден слух от масовите и спе-
циалните училища, както и техни съученици, 
родители и специалисти. През юли 2011 г. в 
гр. София се проведе работна среща с чле-
нове на партниращите организации, където 
Асоциацията ни представи обобщен анализ на 
резултатите от проучването. Данните показат, 
че има нужда от допълнителна работа за по-
успешна интеграция и социализация на децата 
с увреждания в обществото. Необходима 
е и допълнително запознаване на ученици, 
родители и учители от масовите училища с 
проблемите на децата с увреден слух, което 
ще спомогне за по-ползотворната двустранна 
работа в учебните заведения.

На втория етап от проект “VIOLET”, в периода 
септември - декември 2011 г., специалисти 
от различните области разработиха методики 
за обучение на деца и младежи от целевата 
група на теми „Самоотбрана”, „Моите права”, 
„Психодрама”, „Умения за общуване”, „Упра-
вление на конфликт”. Тези учебни модули ще 
бъдат пилотно изпробвани в над 10 средни и 
професионални училища в страната в рамките 
на втория учебен срок на 2011/2012 учебна 
година. 

Сайтът на проект VIOLET: Let Violence Go! 
http://projectviolet.eu/bg

П.П. Публикацията не отразява позици-
ята на Европейската общност и програма 
„DAPHNE III”.

Целта на проекта е повишаване качеството на социалното включване на хората с увреден 
слух на пазара на труда и техния “социален капитал”, посредством практическо обучение за 
придобиване на умения в реална работна среда.

Чрез проекта, реализиран от АРДУС, ще се създаде възможност на младежите със слухово 
увреждане да натрупат реален професионален опит чрез мобилност в сродни неправителствени 
организации в Ирландия и Италия, част от ФЕПЕДА. От Асоциацията са подбрани младежи и 
за участие са сформирани два потока с по трима души, съобразно с договорения профил на 
стажантите с колегите от Ирландия и Италия. Всеки поток ще се придружава от ръководител, който 
ще наблюдава, подкрепя и съдейства на младежите за пълноценното им трудово представяне.

Мобилността е с продължителност четири седмици. Ще се проведе в два паралелни потока 
през есента на настоящата година. Евентуалният период за обмен ще бъде между 3-ти и 30-и 
септември в градовете Дъблин, Ирландия и Генуа, Италия.

Младите хора, участници в проекта, започнаха чуждоезикова (английски и италиански език), 
педагогическа и културна подготовка с цел по-качествено представяне и престой в посочените 
държави.

П р о е к т ъ т 
„Nothing is Impos-
sible - Vocational 

Training and Mobility for Hearing Impaired 
Young People” - „Нищо не е невъзможно. 
Професионално обучение и мобилност на 
млади хора с увреден слух”, е финансиран 
от Програма „Учене през целия живот”, 
секторна програма Леонардо да Винчи, 
дейност „Мобилност”.
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като в приказка

Асоциациите със „зелено“ са много – про-
лет, природа, здравословен начин на живот, 
екология и т. н.  За група от 16 млади хора 
обаче, „Живей в зелено“ е приключение, 
което дълго време ще предизвиква усмивки 
и прекрасни спомени.

През 2011 г. АРДУС  реализира проект 
„Живей в зелено” по програма „Младежта в 
действие“. Участваха 16 младежи с увреден 
слух на възраст между 16 и 25 г. от Испания и 
България. Успешният  международен младеж-
ки обмен се осъществи от 25 юни до 2 юли на 
връх “Мальовица”. 

Основните теми бяха опазване на околната 
среда, планински туризъм, ориентиране, 
оказване на първа помощ и др. Обучителната 
част от програмата и заниманията на открито, 
ръководеха двама опитни планински водачи. 

всичко започна с пристигането на гру-
пата от 8 младежи, двама лидери и един жес-
томимичен преводач от слънчева Валенсия, 
Испания, в дъждовна София. Малко изморени 
от пътуването, но с топлия дух и вечен идеали-
зъм на Дон Кихот, се впуснаха в едно вълшебно 
приключение. Българската група - 8 младежи и 
един жестомимичен преводач, бързо намери 
общ език с новите си приятели – жестомимич-
ният. Въпреки разликите в жестовете, той се 
оказа единственият възможен език, на който 
всички се разбираха. 

първият ден имаше игри за опознаване 
- всеки представи името си на мимика и 
разказа нещо за себе си. Денят беше слънчев 
(единствен за целия престой), изпълнен със 
смях. Младежите преживяха и невероятното 
усещане да бъдат истински алпинисти – изми-
наха прехода до хижа “Мальовица” и участваха 

в алпийско катерене. Вечерта се проведе 
интернационална вечеря – всеки показа ку-
линарните си способности като приготви нещо 
от традиционната кухня на страната си. 

в следващите дни  участниците бяха запоз-
нати с основни техники по ориентиране – как 
се работи с компас, с карта и най-важното – как 
се оцелява в планината. Голям интерес предиз-
викаха различните начини за определяне на 
посоката (без компас) – по слънцето, луната и 
звездите, с часовник или по сградите, ако са в 
града. Лошото време не спря младежите и те 
истински се забавляваха в играта за ориенти-
ране, която се осъществи на поляна под дъжда. 
Задачата им беше затруднена и от факта, че 
групите бяха смесени - българи и испанци. 

планинските разходки продължиха с 
преход до Йончевото езеро. Дългият път беше 
възнаграден с приятен обяд на открито и 
снимки на фона на вълшебната картина, която 
рисуваше мъглата над езерото. Изморителни-
ят ден не попречи да се насладят и активно 
да участват във вечерната танцова забава 
- българите обучиха испанците на народните 
ни танци. 

последната вечер, с всеобщи усилия, на-
правиха свой лагерен огън. Напук на студеното 
време се забавляваха и ... стоплиха. 

На другия ден Мальовица изпрати 16-те 
младежи така, както ги посрещна – със 
синьо небе и слънце. Участниците в проекта 
„Живей в зелено“ си тръгнаха с надеждата и 
желанието това да е първата от многото срещи 
занапред. 

„Живей в зелено“ се превърна в история 
за сбъднати мечти, нови приятелства и вдъх-
новение.  История, написана и изживяна от 
16 момичета и момчета с увреден слух. А 
за нас, организаторите и всички, които по-
могнаха тази инициатива да се осъществи, 
беше още един успех в борбата ни с вятърни 
мелници! 

ЖиВей В ЗелеНо

Мина БУКУРОВА
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поздравления участие

Проведе се на 28 и 29 октомври 2011 г. 
в Дъблин, Ирландия. Участваха Ирландия, 
Испания, Германия и България, като наб-
лю дател. 

Разгледани бяха следните въпроси:
1. Преглед на обсъдените теми от заседани-

ето на УС в Турку  на 3 и 4 август 2011.
2. Членство в Изпълнителното бюро беше 

предложено на България, като особено актив-
на и дейна организация от Източна Европа;

3. Споразумение за сътрудничество със 
сродни организации (продължение на диску-
сията от Турку).

4. Бъдещето на ФЕПЕДА, свързано с програ-
мата за побратимяване, Интернет страницата 
й, новите страни членки, текущи проекти, 
следваща семейна среща, финансиране.

5. Програма за побратимяване. За съжале-
ние много малко страни са отбелязали успех в 
тази насока. България и Ирландия са с най-голям 
напредък сред тях. За в бъдеще координатор 
на тази програма на доброволни начала ще 
бъде Ева Тика. За да окуражи побратимените 
страни да бъдат по-активни, ФЕПЕДА може да 
им отпусне неголяма финансова помощ с цел 
посещения между тях (максимум 500 евро за 
една визита).

6. Устав на ФЕПЕДА – продължи работата 
по обсъждането и обновяването му. Решено 
беше да се осъвремени и Правилникът за 
приложението му.

7. Анкета за потребностите на семействата с 
деца с увреден слух в Европа. Бяха направени 
някои промени. Одобрена бе идеята заедно 
с по-горе посочената анкета, организациите 
да получат за попълване и анкета за техния 
статут.

8. Годишно общо събрание през 2012 г. ще 
се проведе в Швейцария.

9. Семейна среща през 2013 г. – Френската 
асоциация на родителите на деца с увреден 
слух (ANPEDA) изрази желание да организира 
срещата. Вече е в процес на търсене на спо-
моществователи.

10. Първи международен конгрес на тема 
„Семейно фокусирана ранна интервенция за 
глухи и тежко чуващи деца” – 30 май – 1 юни 
2012 г. в Австрия. 

За повече информация: www.fcei2012.org
Изпълнителното бюро на ФЕПЕДА проведе 

поредното си заседание на
27 и 28 януари 2012 г. в Париж, Франция. 

Резултат от работата му са завършените 
осъвременявания на Устава на ФЕПЕДА и 
Правилника за приложението му, анкетите 
за потребностите на семействата на деца 
с увреден слух, статута на организациите 
членки и услугите и социалното подпомагане 
за хората с увреден слух. 

На заседанието във френската столица 
АРДУС беше приета за член на Изпълнител-
ното бюро на ФЕПЕДА.

По време на семейната среща на ФЕПЕДА 
в гр. Турку, Финландия, на 3-и и 4-и август 
2011 г. се проведе заседаниe на УС и се 
състоя годишното Общо събрание на феде-
рацията.

Участваха представители на Финландия, 
Австрия, Чехия, Естония, Германия, Ирландия, 
Литва, Русия, Испания, Швеция, Холандия и 
България. Обсъден бе планът за действие за 
2011-2012 г., като основен момент в него е 
търсене на възможности за финансиране и 
участие в европейски проекти. 

Представена беше информация за изпъл-
нението на програмата за побратимяване, 
като всяка организация запозна останалите 
с взаимоотношенията си с побратимената 
й организация. Със задоволство може да се 
отбележи, че единствено АРДУС и Ирландската 
родителка организация бележат сериозен 
напредък в тази насока (одобрен проект по 
програма Леонардо ‘Nothing is impossible’, 
който ще даде възможност на 3-ма младежи 
да проведат практика в побратимената ни 
организация в Дъблин).

Отделено бе внимание на информацията за 
услугите и социалното подпомагане на хората с 
увреден слух в различните европейски страни. 
По този въпрос съществуват големи различия 
в отделните държави и тази информация не 
може да бъде систематизирана. Поради тази 
причина ФЕПЕДА ще изработи анкета.

АРДУС вече с представител в 
изпълнителното бюро на ФеПеДА

Дарина ПАНТАЛЕЕВА

На 27 януари т.г., на свое заседание в 
Париж, Управителният съвет (УС) на Евро-
пейската федерация на родители на деца с 
увреден слух (ФЕПЕДА) прие АРДУС за член 
на Изпълнителното бюро на Федерацията.

Юли 2009 г. - януари 2012 г. Това е времето, 
което беше достатъчно за АРДУС, за да измине 
пътя от член на УС на ФЕПЕДА до членство в 
Изпълнителното бюро на Федерацията. Наред 
с организациите от Испания, Ирландия, Фин-
ландия, Холандия и Германия, българската 
Асоциация на родителите на деца с увреден 
слух ще работи в „ядрото” на УС на ФЕПЕДА 
за  утвърждаването и развитието на европей-
ската организация и по този начин ще повиши 
авторитета си на европейско ниво. 

Членството на АРДУС в Изпълнителното бюро 
на ФЕПЕДА е изключителен успех за Асоциаци-
ята ни поради факта, че тя е малка организация 
в сравнение с останалите членки на ФЕПЕДА и 
най-вече, че е първата организация от Източна 
Европа, достигнала нивото на членство в УС и 
неговото Изпълнително бюро.

Този факт не е случаен. Той е закономерно 
явление, резултат от усилията и ентусиазма на 
всички, работили за организацията ни от съз-
даването й до днес. Той е и заслуга на нейния 
настоящ сплотен и неуморен УС и енергичния 
й председател. 

Членството в Изпълнителното бюро на ФЕПЕ-
ДА е не само голяма чест за нас. То е истинско 
предизвикателство и всекидневна отговорност 
да сме по-иновативни и по-прецизни, да пола-
гаме повече усилия и постоянство в работата 
си за постигане целите на АРДУС. 

Участие на АРДУС в дейността на ФеПеДА
Дискутирани бяха Интернет страницата, 

Facebook-а, брошурата на ФЕПЕДА и нейния 
устав. Одобрени бяха последните версии на 
становищата на ФЕПЕДА за телекомуникациите 
и за ТВ предаванията, които ще бъдат „качени” 
на Интернет страницата на ФЕПЕДА. 

Разисква се възможността за проучване 
на потребностите на семействата на деца с 
увреден слух в Европа и за събиране на ин-
формация за различните организации, членки 
на ФЕПЕДА. За нуждите на тези проучвания ще 
се изработят анкети. 

Обсъден беше изборът на членовете на УС 
- представители на организациите от Австрия, 
Чехия, Франция, Италия, Германия, Испания 
и Финландия. Тази процедура се извършва на 
три години за всяка организация, като за целта 
тя номинира свой представител. 

Коментирана бе следващата семейна 
среща на ФЕПЕДА и възможността тя да бъде 
организирана и проведена във Франция. 

Изнесена беше информация за Първия 
международен конгрес на тема „Семейно 
фокусирана ранна интервенция за глухи и 
тежкочуващи деца”, който ще се проведе от 
30 май - 1 юни т.г. в Австрия. 

Основен момент от заседанието на УС беше 
единодушното избиране на Бърнард Дейли 
(Ирландия) за президент на ФЕПЕДА, Соня 
Замора (Испания) за вицепрезидент, Уол тър Ле-
тцел (Германия) и Сари Палопоски (Финландия) 
за членове на Изпълнителното бюро. 

Заседанието завърши с обсъждането на 
въпроса за сътрудничеството на ФЕПЕДА 
със сродни организации - Европейски съюз 
на глухите (EUD), Европейска федерация на 
тежкочуващите хора (EFHOH), Европейска 
организация на сляпо-глухите (EdbN), Европей-
ска асоциация на кохлеарно имплантираните 
(EURO-CIU). Годишното общо събрание на 4 
август 2011 г., одобри решенията на УС на 
Федерацията. 

Заседание на 
изпълнителното бюро 
на ФеПеДА
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сеМейна среща

фепеда

От 2  до 7 август 2011 г. в Турку, Филандия, се проведе  
ХV-та поредна семейна среща, която ФеПедА организира 
ежегодно в  различни страни на европа. домакин и органи-
затор беше Финландската асоциация на родителите на глухи 
и тежкочуващи деца. Премина под патронажа на президента 
на република Финландия Таря Халонен.

родители от   АрдУс -  Антония Йорданова, с дъщеря си 
Нели и Антоанета Яричкова, със сина си Богомил, бяха сред 
250-е участници от 14 европейски държави. с българската 
група беше и дарина Панталеева, представител на АрдУс в 
Управителния съвет на ФеПедА, за  участие в работата на 
поредното заседание на Ус. 

Темата беше „Какъв иска да бъде през 2011 г. младият 
човек с увреден слух, живеещ в европа”.

озовахме пред бяла дървена къщурка насред 
гората, с хиляди петунии по первазите, а на 
верандата - сервирани топли кроасани, кафе 
и чай, подканващи с аромата си. 

Вечерта премина страхотно. Песни, танци, 
съвсем прощално. Голямата изненада бе 
пристигането на Дядо Коледа (финландците го 
наричат Йолло Пукки) макар и по сандали, но 
дойде. Късмет!...

	ДЕН ПОСЛЕДЕН
Обратно към България. До летището - с влак. 

След това - самолет, прекачване, закъснял 
полет, закъснение, загубен куфар...

	РАВНОСМЕТКАТА
Брилянтна организация на ФЕПЕДА и на 

домакините – Финландската организация на 
родители на деца с увреден слух. В наше лице 
- на Антония Йорданова, мое и децата ни, беше 
представена България и АРДУС.

Нов свят, нови преживявания, нови за-
познанства, всичко ново и вълнуващо, но 
познато, близко и човешко. Съдби, написани 
с повече повтарящи се абзаци, отколкото 
междукултурни различия. Хората трябва да 
се разделят по сходен житейски сюжет, а не 
по произход. Такава беше нашата среща във 
Финландия. А следваща – няма значение 
къде ще е. Пак ще бъде нашата среща!

Разказва Антония ЯРИЧКОВА

Пътуването ни до Финландия започна в пър-
вите августовски дни. На летището в Хелзинки 
ни посрещна млада приветлива дама, която 
ни упъти към автобуса за града на срещата 
- Турку... Настаниха ни в спретнати, дървени 
къщички, „разпилени” из няколко хектара 
ливади.

	ОТКРИВАНЕТО
Запознанства, поздрави, приветствени 

думи към участниците - малки и големи, от 
Ева Тикка, председател на ФЕПЕДА. Сподели 
как са планирали да протече срещата, да 
има за всекиго по нещо - за децата едно, за 
родителите друго. Запознаха ни с програмата 
и „стартът” беше даден. 

Впечатлиха ни многобройните млади хора в 
зелени фланелки с надпис „STAFF”. Разбрахме, 
че са доброволци, над 60 души, част от които 
нечуващи, набирани от организаторите месе-
ци предварително и още толкова подготвяни 
за това, което ще изпълняват по време на 
проявата. 

Ново и вълнуващо, но познато и човешко

	НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН
се разделихме на групи за включване в 
семинари по различни теми, целящи основно 
обмяна на опит. Децата, също на групи, се 
забавляваха и обменяха игри.

Първата ни среща-разговор беше с млад, 
преуспял слухоувреден мъж, работещ във 
финландската компания „Нокия”, една 
от спонсорите на срещата. Запозна ни с 
но вите технологии на компанията и със сис-
тема,подобряваща възможността на човек 
със слухово увреждане да чува в шумна сре-
да. Чудесна презентация!  Дали системата би 
станала достъпна и на родна земя?!... 

На другия семинар, психоложка - майка на 
младеж с уреден слух, ни разказа,дори ни убеди 
в това, как всеки човешки индивид - чуващ или 
глух,има право на избор... 

Вечерта малката ни група от България седна 
на чаша бира...

	ТРЕТИЯ ДЕН
прекарахме в Турку. Децата, от групата на 
„Мечките” (така нарекоха групата за деца до 
14 г.), в която бяха и нашите наследници, оти-
доха на плаж. А ние, родителите - на семинар 
„Животът ми със слухово увреждане”. Младежи 
на различни възрасти споделиха какво е да си 
от другата страна на проблема. Ние, не че не 
предполагаме как е там, та нали имаме такива 
деца, нали денят ни, плановете, животът ни е 
свързан и посветен на темата. Но винаги ми 
става тъжно и радостно, лично и интимно, 
когато видя гордо изправената глава на вече 
поотрасналото човече...

Този ден Ева Тикка официално обяви отте-
глянето си от председателството на ФЕПЕДА. 

Последва и разговор по темата за социал-
ната политика във всяка държава участничка 
и  обиколка на Турку с организиран транспорт 
и гидове - на английски и испански. 

	ЧЕТВЪРТИЯ ДЕН
направихме разходка с кораб по архипелага. 
Впечатляващо! Море, без пясъчни ивици и 
плажове, без хоризонт и вълни, с хиляди малки 
островчета, пръснати като скъсана огърлица. 
Бреговете - осеяни с летни къщи. Накрая се 
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Предлагаме ви, уважаеми читатели, 
едно пътешествие чрез снимки.

Честит рожден ден!„Пеперуда” в розово и с маска

Русалки Специалистите На разходка с лодка

Нека да е лято!.. Малка почивка

Ех, колко е вкусно!!!

Огън посред лято. А защо не!?

Хайде да полетим! Щрак... за спомен!


