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Новата година вече набира скорост. Първият месец е  към своя 
край. Нова година - нов късмет! Да е късметлийска 2013-а година 
за Асоциацията и за нейните членове! 

Държавна субсидия за 2013 г.

ардус през 2013 г.

Дейностите през 2013 г.

Тази година държавната субсидия, която АРДУС получи, е в размер на 98 000 лв. 
Разпределението й по пера е:

1. Рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес на 
деца и младежи с увреден слух, извънкласни дейности и курсове 38 000 лв. 

2. Подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за 
кохлеарни инпланти 12 000 лв.

3. Интеграционни дейности, рехабилитационни лагери, семинари и 
конференции, международна дейност 23 000 лв.

4. Подпомагане и координиране дейността на АРДУС, печатни издания 25 000 лв.

Общо 98 000 лв.

бюджет

I. Рехабилитация на слуха и говора и 
под помагане в учебния процес на деца и 
младежи с увреден слух, извънкласни дей
но сти и курсове. 
 Рехабилитация на слуха и говора, ин

дивидуална помощ за децата и младежите 
по основните общообразователни предме
ти. 

В периода от януари до юли т.г. се пре-
доставя възможност на всяко дете и младеж 
да посещават часове по рехабилитация и 
да получи помощ по общообразователните 
предмети в рамките на 20 часа, а в периода 
от септември до декември - по 12 учебни 
часа.
 Помощ за подготовка за явяване на 

изпити на зрелостници, кандидатстуден
ти и студенти  40 учебни часа за цялата 
година.
 Извънкласни дейности и курсове - гру-

пови занимания, съобразени с интересите 
на децата, по английски език и математика за 
деца и младежи; спортни занимания по плува-
не и бойни изкуства; занимания по български 
език за подготовка за зрелостни изпити; по 
ри суване; компютри; театрални занимания; 
психодрама; умения за общуване.
 Индивидуални курсове за деца и младе-

жи, които нямат възможност да се включат в 
курсовете, организирани от АРДУС.

 Психологическа помощ на децата и мла-
дежите с увреден слух и техните семейства 
- индивидуални и групови консултации през 
цялата година.
 Помощ от жестомимичен преводач при 

провеждане на извънкласни дейности, курсо-
ве, консултации, стажове и изпити.

II. Подпомагане закупуването на учеб
ници и учебни пособия и на батерии за 
кохлеарни импланти 
 За закупуване на учебници и учебни 

пособия за ученици и студенти, за сираци и по-
лусираци, учещи в специалните училища и за 
кабинетите за рехабилитация на слуха и гово-
ра към масовите училища и учебни материали 
за провеждане на извънкласни дейности. 
 За закупуване на 60 броя батерии за де-

цата и младежите с кохлеарни импланти.
III. Интеграционни дейности, рехабилита

ционни лагери, семинари и конференции.
IV. Международна дейност 
Членовете на АРДУС вземат участие в 

меж дународни срещи, стажове, семинари и 
конференции.

V. Издаване на печатни издания - спе-
циализирана литература от поредицата 
„Би  блиотека за родителя”; информационен 
бю летин, брошури и др. Периодично актуали-
зиране на информа ци я та в сайта на АРДУС и 
facebook страницата.

Посрещане на Коледа 
и Нова година

Със своята рисунка 
Мария Якимова 

ви пожелава 
успешна година!

В а ж н о !
За кохлеарните импланти
На 20 декември 2012 г. се състоя поред-

ното заседание на Комисията за дискрими-
нация към НС на Р България по казуса кох-
леарни импланти.

Първата „битка” е спечелена - възрасто ва-
та граница за отпускане на средства за кохле-
арни имплантни системи отпадна, т.е. 18-го-
дишната възрастовата граница по клинична 
пътека 117 вече не съществува. Промяната 
е публикувана в „Държавен вестник”, брой 
99 от 14 декември 2012 г.

Предстои още една „битка” до спечелване 
на „войната”. А тя е - поемане на поддръжка-
та на имплантите. 
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През 2012 г. летният 
рехабилитационен лагер на АРДУС беше 
в гр. Лозенец  спокойно кътче на Южното 
Черноморие.

След пристигането и настаняването в х-л 
„Сънсет Бийч”, децата и младежите се запоз-
наха с програмата за дните на лагера - за 
занятия по общуване и комуникация и игрите 
с образователна цел. На следващия ден бяха 
разделени на групи и насочени към ръководи-
телите по съответната тема. 

Рехабилитационните часове бяха съчетани 
със свободното време, като по този начин 
приятното “вървеше” заедно с полезното. 

лагери

Сутрин винаги имаше сбирка за съгласуване 
и уточняване на дневната програма между де-
ца, младежи и ръководители. В следобедните 
часове бяха на рехабилитационните занятия, 
които бяха различни всеки ден. А вечер ла-
герниците се събирахана на групови занятия 
и образователни игри. Денят обикновено 
за вършваше с разходка из града или край 
морето. 

На децата и младежите занятията и игрите 
бяха приятни и интересни. А родителите имаха 
възможност на обменят мисли и опит, свързан 
с обучението, възпитанието и реализацията 
на децата им и се насладиха на спокойна 
почивка. Времето погаждаше номера, но те не 
попречиха на занятията и на игрите по време 
на морския рехабилитационен лагер.

Чепеларе се оказа идеалното кътче за 
лагер: красива природа, множество забе
лежителности и просторно място за игра на 
открито. За да разнообрази ваканцията ни, 
която имаше и образователна цел, АРДУС 
ни „заведе” в планината. Предстоеше ни да 
се насладим на красотите, които предлагат 
Родопите и да проведем часовете по рехаби
литация. Отседнахме в хл „Родопски дом”.

Първият ден беше ден за запознанства. На 
следващия, преди заниманията, включени в 
рехабилитационната програма, заниманията 
по общуване и комуникация, както и в часовете 
по арттерапия, решихме да си направим екскур-
зия до Широка Лъка и до пещерите „Дяволското 
гърло” и Ягодинска. Беше доста екстремно, но 
за сметка на това много красиво. 

От уроците на Ива Евстатиева, нашата 
рехабилитаторка, научихме ценни неща, които 
ще са ни необходими в живота. Научихме и за 
тайните, които крие планината. 

Проведе се състезание по плуване, което 
се превърна в оспорвана битка за призовите 
места. Победителите бяха наградени, а всички 
участници получиха специална награда от 
хотела - безплатно джакузи. 

В Чепеларе разгледахме музея на ските, 
къде то се срещнахме с олимпийската шампи-
онка по биатлон Екатерина Дафовска. Посети-
хме и музея на родопския карст. 

Програмата ни включваше и множество игри, 
една от които „Бързи, смели, сръчни“, в която 
се включиха от най-малките до най-възрастните 
лагерници. В програмата фигури раше прожек-
ция на филма „Карате кид“ и ди скотека. 

Последната вечер нарекохме „Вечер на 
талантите”. Всеки се изяви с песен, танц, сце-
н ка и пр. 

Краят на чудната планинска приказака 
дойде бързо. Не ни се тръгваше, тайничко 
искахме да останем поне още дендва. Но..., 
потеглихме за вкъщи, доволни и щастливи от 
ваканцията в Чепеларе, на която ни „заведе” 
Асоциацията.

За бюлетина от лагерниците и 
ръководителите

Деца от столичното ССУ за ДУС „Проф. Де
чо Денев” отново участваха във фестивала 
в гр. Хумене, Словакия и в концертите, ор
ганизирани от Сдружение за помощ на хора 
с увреждания „Крътковчата” („Къртичета”). 
Мотото на фестивала беше „Различни сме, 
но не полоши!”.

Децата бяха от трети до дванадесети клас, с 
ръководители Камелия Трифонова и Теодора 
Иванова. В помощ беше Хелена Илчева. С 
из пълненията си те отново предизвикаха 
ова циите на зрители и „колеги”.

В близкото градче Птичие 84 малки и по-
големи участници от Украйна, Полша, Чехия, 
България и още толкова от Словакия, изнесоха 
прекрасна програма. Гостоприемството на 
кмета и местните хора и празничната обста-
новка в залата на Културния дом вдигнаха 
настроението на изпълнители и зрители. След 
концерта ни почерпиха с вкусна торта за 15-
ия рожден ден на фестивала.

Изненадата тази година беше изпълнени-
ето на живо на трио от Украйна на песента 
„Крайна хата”.

по света

В Лозенец В Родопите

Най-емоционален беше концертът послед-
ната вечер, продължил три часа. Оценките за 
изпълнение и представяне бяха изключително 
високи - признание за труда и за таланта на 
участниците.

А децата ни се представиха по „български”. 
В народни носии, под звуците на българско 
хоро, танцуваха, а в ръцете си държаха воали 
с багрите на българското знаме. После, обле-
чени в чернобели костюми, децата танцуваха 
и „пяха” в композиция от народни и модерни 
песни и танци. Лилка, солистката, беше пре-
во дач на жестомимичен език на текста на 
песните.

От Словакия си донесохме сувенир - статует-
ка на крътко (къртица), която символизира 
си лата на духа и вярата в себе си. Когато 
по лагаш труд, постоянство и упоритост няма 
не възможни неща. Крътко ще ни напомня и 
за вълнуващите мигове в Словакия.

Текст и снимки: PhDr. Хелена ИЛЧеВА

Традиционният 
празник на талантите

през 2012 - отново в словакия
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 моменти от един проект

През 2011 г.  АРДУС  започва  ре ал и за
ци ята на проект „Nothing is Impossible 
 Vocational Training and Mobility for Hear
ing Impaired Young People”, финансиран 
от Програма „Учене през целия живот”, 
се кторна програма „Леонардо Да Винчи”, дейност „Мобилност”. През 2012 г. проектът 
приключи.

Основна цел беше повишаване качеството на социалното включване на хората с ув
реден слух на пазара на труда и техният „социален капитал” посредством практическо 
обучение за придобиване на умения в реална бизнес среда.

Поставената от АРДУС задача по проекта беше създаването на възможност за 
натрупване на реален професионален опит от младежите със слухово увреждане чрез 
мобилност в сродни НПО в Ирландия и Италия, част от FEPEDA. 

През септември м. г. за Дъблин, Ирландия и Генуа, Италия заминаха два потока с по 
трима участници, с придружители за подкрепа и съдействие на младежите за пълно
ценното им трудово представяне. 

задачата е изпълнена

Мария ПАНТАЛееВА

В ранното утро на 31 август 2012 г. три
ма младежи и аз  техен придружител, 

заминах ме за четири седмици за Дъблин. За 
да научим нещо повече за живота на хората 
с увреден слух в Ирландия, да се запознаем 
с нови технологии, да натрупаме опит. 

Домакин беше организацията „Deaf Hear”, 
която предлага услуги в помощ на глухи хора. 
Организацията съществува от 1964 г. Започ-
нала е дейността си като сдружение, създадено 
от родители на деца с увреден слух. 

„Deaf Hear” има 13 офиса в страната, 70 
души екип, 40 доброволци и 15 социални ра-
ботници. В столицата центровете са три. Най-
новият е в старото училище за глухи в близост с 
новопостроената сграда „Deaf Village” - село за 
глухи, за да бъдат заедно организациите, които 
работят в помощ на хора с увреден слух; да 
се създаде среда за нечуващите хора, където 
да почиват, да се забавляват, да учат; да се 
създаде една общност. 

Част от дейността ни се проведе в най-
новия център на „Deaf Hear”. Помагахме при 
настаняването на хората, както и в ежедневни-
те дейности. Вторник и четвъртък са сбирките 
на възрастни хора с увреден слух - или т. нар. 
Дневен център за възрастни хора. За няколко 

часа им се предоставя зала да се срещнат с 
връстниците си, да си поговорят, да поиграят 
шах или табла. Сервира им се лека закуска с 
чай. Ако времето е хубаво, се правят разходки 
в двора на центъра. Помагахме в кетеринга, 
включвахме се в социалните контакти между 
възрастните хора. Бяхме нещо ново и различно 
в тяхното всекидневие. 

В края на всяка седмица се събирахме 
в централния офис, за да направим разбор 
на изминалите дни, заедно с отговорника ни 
Кавита Шарма и изпълнителния директор на 
организацията Найл Кийн. Редовно попълва-
хме работни дневници - записвахме всичко. 
Така не се налагаше да си припомняме какво 
сме свършили. 

Имахме възможност да наблюдаваме 
„Newborn Screen ing”, заедно с Памела Дейли. 
Това са тестове на новородени да се установи 
има или не слухова загуба. Правят се два 
вида - на ушите - за слух в будно състояние 
и на мозъка - в заспало. От 2012 г. тестът е 
обявен за задължителен от Министерство на 
здравеопазването - резултат от дълга и упорита 
10-годишна кампания на „Deaf Hear”. 

Един от служителте на организацията - Шейн, 
ни демонстрира различни технологии в помощ 
на хора с увреден слух: будилници с вибрация 
и силен звук; слушалки за усилване на звука 
при гледане на ТВ; система за известяване на 
нечуващ човек при пожар, звънец на вратата, 
бебефон; слушалки за слушане на музика през 
телефон, за говорене по телефон.

Присъствахме на курс по готварство, кой-
то е за хората с увреден слух, които живеят в 
социални институции. Подготвят ги за всекидне-
вието им, когато ще живеят самостоятелно. 

Имаше специален ден, отреден за социал
ната политика на страната по отношение на 
гражданите с увреждания и по-специално 
на хората увреден слух. Бърнард Дейли, 
председателят на „Deaf Hear”, ни предостави 
интересни материали. Ирландия е една от 
малкото страни, които се грижат добре за 
своето поколение, предлагат различни видове 
социални привилегии, пенсии и добавки. 

раЗкаЗът на 
придружителите

В Ирландия

Ходихме и в град Киларни в Югоизточ
на Ирландия. В офиса на „Deaf Hear” се 
запознахме със служителите и дейността им. 
Разгледахме и града. 

Последната седмица посетихме девичес
кото училище за глухи „St. Mary’s School”. 
Присъствахме в часовете по приложно изку-
ство и математика. На ученичките им беше 
приятно с нас, проявиха интерес към азбуката 
ни и начина на изписване на имената им на 
български език. 

През свободното време разглеждахме 
за бележителностите на Дъблин, запознахме 
се с културата и традициите на ирландците. 

За всички престоят ни в Ирландия беше 
страхотно преживяване и остави в душите 
ни незабравим спомен. Благодарение на 
съвместната дейност на двете побратимени 
организации  АРДУС и „Deaf Hear”, чрез про
екта, се запознахме с живота и дейността на 
ирландеца с увреден слух. 
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задачата е изпълнена

Таня ГЪрКОВА

Да посетиш Италия, да срещнеш нови 
хора, да се учиш от чуждия опит, 

да помагаш на младежи с увреден слух в 
ежедневната им работа и да се радваш на 
тяхната компания  това е сбъдната мечта. 

 На 2 септември 2012 г. излетяхме от 
София с дестинация Рим. С нетърпение и 
любопитство очаквахме да научим нещо ново 
за хората с увреден слух, да видим чуждите 
практики и да натрупаме опит, който да ни 
помогне за бъдещото развитие и реализация. 

Домакинът ни Антонио Котура, председа-
телят на италианската организация FIADDA 
National ни посрещна и се постара престоят 
ни в страната му да е приятен и незабравим. С 
голяма охота отговарящи на въпросите ни. 

Дейностите, с които бяхме ангажирани, 
се провеждаха предимно в офис на FIADDA. 
Организацията е на доброволни начала и 
всички работещи там бяха отдадени на каузата 
да помагат на хората с увреден слух. Темпера-

ментният италиански дух се проявяваше и в 
борбата с нередностите, които дори и в толкова 
развита държава не липсваха. 

В Италия със закон е прието всички хора 
с увреден слух да използват говор при кому-
никация. Няма специални учебни заведения. 
Акцентират върху помощта в интегрираните 
училища. Трима учители помагат - за основни-
те предмети, в помощ всички деца, които имат 
затруднения и в помощ специално на глухото 
дете (той не е през цялото време в класа). 
По време на престоя ни имаха проблеми 
със специалните преподаватели. Котура ги 
на рече „административни проблеми” - не 
бе ше отпуснатала държавната субсидията за 
специална помощ. Но нещата се оправили и 
децата вече имат помощ при усвояване на 
учебния материал. 

Участвахме в конференция за представяне 
на нови средства за комуникация и подпома-
гане разбирането между чуващи и глухи хора. 
„Respeaking” е иновационна програма, която 
чрез специален софтуер превежда говорната 

реч в субтитри. Програмата трябва да може да 
разчете говора, затова се обучават тези, които 
ще я ползват. 

Антонио Котура ни заведе и на протест 
срещу изсичането на обществен парк в цен-
търа на града за построяване на спортна зала. 
Според него Италия трябва да се гледа широко 
- да вкусиш италианската кухня, да се потопиш 
в борбите на града, да се срещнеш с хората, 
да видиш историята, да направиш съпоставка 
с настоящето. А глухите хора . те са част от 
обществото, просто са със свои нужди. 

Като придружител на младежи с увреден 
слух имах задачата да им превеждам, да 
подпомагам комуникацията им при нужда и 
да съм част от заниманията им. Бях с тях не 
само на работното място, а и при посещение 
на забележителностите на Рим. Ходихме и на 
разходки с глухи младежи от столицата, които 
като нас обичат хубавата компания и вкусната 
храна...

Последният ден от престоя ни в Италия 
дойде бързо. Потеглихме за дома. България 
ни липсваше, но си тръгвахме с тъга. Видяхме 
много неща, срещнахме интересни и сърцати 
хора, посетихме вълнуващи места. Рим ще ни 
липсва - античен, загадъчен, красив, средище 
на хора от цял сват и вече любима наша 
дестинация.

Благодаря, АРДУС, че ми предостави 
възможността да замина като придружител 
на групата за Рим. Благодаря на Ради, Люси 
и Спас, които ми позволиха да бъда част от 
една страхотна компания. И не на последно 
място благодаря на хората, които финанси
раха пътуването.

Задачата е изпълнена. Благодарение на 
дейностите по проекта, младежите на АрдУс 
научиха за живота на хората с увреден слух в 
Ирландия и Италия. Ще споделят и приложат 
новостите у нас, за да помогнат на сънарод-
ниците си с увреден слух. 

раЗкаЗът на 
придружителите

В Италия

Целите на проекта
 споделяне и проучване на връзката между изобразително 

изкуство (живопис, ри су ване, графичен дизайн), лична и култур-
на идентичност;

 осъзнаване да бъ деш активен и иновативен и да привле-
чеш други младежи с увреден слух в тези дейности;

 обсъждане на кул турните различия по от ношение на 
проактивността;

 насърчаване на идентичността на младите хора с увреден слух чрез изложба на постери 
във Варшава (Town Hall) и в други учебни за ведения в Полша и страните партньори.

резултатът 
Участниците изработиха  общ плакат, който организаторите разпространиха.
Начинът, по който работеха младите хора по проекта „Виж гласа ми”, спомогна да осъзнаят 

какви проблеми имат в света на чуващите и какво могат да направят, за да стане животът им 
по-добър; да разберат, че стъпка по-стъпка могат да променят себе си и живота си. Как ще стане 

„See my voice” - „Виж гласа ми”
Това е наименованието на проекта, осъществен през юни 

2012 г. от България и Полша.
От АрдУс участваха младежи на възраст от 16 до 25 г., които 

имат интерес към рисуване, фотография и друго изкуство,  
водач и преводач на и от английски и жестомимичен език.

тази промяна - те показаха чрез изработените 
материали, свързани с изкуството. 

Младежите, пристигнали в Полша, постигна-
ха поставените от проекта цел -  как искат да 
бъде променен животът им; как да запознаят 
обществеността с глухотата и как да привлекат 
симпатизанти на хората с увреден слух. В 
продължение на седмица те направиха неща, 
с които се почувстваха значими.
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Проектът предложи практически решения 
за подобряване на положението в обществото 
на децата със сензорни увреждания. 

Създадена беше подкрепяща среда, 
в която децата и младежите със сензорни 
увреждания да осъзнаят възможностите си, 
да бъдат обучени да отстояват правата си, да 
умеят да се защитават сами от съществуващите 
рискове. Това означава те да бъдат овластени 
със знания и умения, които да им помогнат 
да отстояват себе си и да търсят равноправна 
изява в ежедневието си.

Целевата група беше от деца на вързраст 
между 10 и 14 г. и младежи от 15 до 19 г., които 
посещават масови и специализирани училища 
в България и Великобритания. Те често са 
обект на агресия, поради простия факт, че се 
отличават от масата свои съученици. В ежедне-
вието си се сблъскват с агресия в най-различни 
форми от физическо насилие, включващо 

Проектът VIOLET: Let Violence Go! се съществи с финансовата подкрепа на Главна ди
рекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия по програма Дафне 
III и представлява партньорство на Асоциацията на родителите на деца с увреден слух 
(АРДУС), сдружение „Възможности без граници” (СВГ) и Кралския колеж на слепите във 
Великобритания (Royal National College for the Blind  RNC).

Проектът беше фокусиран върху едно от найсериозните предизвикателства в обще
ството ни  социалната интеграция на деца със зрителни и слухови увреждания в масови 
училища и паралелна превенция на агресията в училищна среда. 

дейност I – Проучване на нуждите и нагласите 
Основните области, в които екипът потърси информация:
1. Първична демографска и социално-икономическа информация за децата и младежите
 от целевата група;
2. Данни за достъпността на услугите в тяхна подкрепа;
3. Степента, в която смятат, че са приемани в училищна среда, както и тяхното виждане 
 за видовете насилие, което наблюдават;
4. Степента, в която познават съществуващите превантивни и защитни инстурменти
 и техники и др.
дейност II – разработване на методики за извънкласни дейности в:
1. Самоотбрана;
2. Арт терапия и психодрама;
3. Познаване на права и основни действащи закони;
4. Управление на конфликти;
5. Изграждане на социални умения и умения за общуване.
дейност III - Апробиране на разработените методики в интегрирани учебни заведения
В партньорските страни бяха организирани занимания по разработените методики. Екипът 

тества учебното съдържание в минимум три локации във всяка страна, като се направи опит 
за апробация едновременно в средни общоборазователни училища и в професионални 
гимназии. Тези пилотни обучения се проведоха от експертите, разработили методиките в 
сътрудничество с учители, терапевти и педагогически съветници от съответните учебни заведе-
ния. Занятията бяха отворени за всички ученици от дадена възрастова група и се фокусираха 
върху темата за агресията в училище и приемането на привидно различните.

Методиките бяха апробирани в масови училища с интегрирани паралелки, в които се 
обучават ученици с увреден слух в  София, Мездра, Плевен, Русе, Пазарджик и Варна.

дейност IV - Обучение на обучители
При приключването на проекта бяха организирани обучения на обучители за разпростра-

нение и надграждане на резултатите от двугодишната работа на специалистите и гарантиране 
на устойчивост на проектните дейности в дългосрочен план. Участваха и специалисти от 
училищата, в които са апробирани методиките на проекта и от цялата страна.

VIOLET: Let Violence Go! 

бутане, ритане, шамари, бой, през вербална 
агресия, намираща израз в разпространяване 
на слухове, изолиране на база видими белези 
на различие, наричане с обидни имена и 
прякори, тормоз, до емоционално насилие под 
формата на изпращане на обидни текстови 
съобщения, имейли, подлагане на жертвата 
на публично унижение, поради забавена и 
липсваща моментна реакция и т.н. 

По проекта се работеше и въздействаше 
на различните групи хора, които имат пряко 
отношение към проблема - родителите на деца 
със сензорни увреждания, техните съученици 
и приятели, както и всички останали. Идеята  
беше да се постигне задълбочено познание 
сред целевите групи, които да окажат позитив-
но влияние върху приемането на децата със 
сензорни увреждания в обществото като цяло, 
както и върху самооценката им.

В рамките на VIOLET беше създадена 

подкрепяща среда, чрез която децата с 
увреден слух и децата с увредено зрение да 
се научат как да отстояват правата си, как да 
получат равен достъп до обучение заедно с 
връстниците си без увреждания в общообразо-
вателните училища, как сами да се защитават 
от съществуващите рискове в учебната среда 
и в живота, защото се отличават от съучениците 
си. Във всекидневието си те се сблъскват с 
физическо насилие, изолация и подлагане на 
емоционален стрес.

Проект VIOLET адресира проблемите 
посредством организирането и провеждането 
на проучване на нуждите на целевата група, 
последващо разработване на неформални 
обучителни модули, тяхното пилотиране в 
масови и специалните училища и на финален 
етап обучение на обучители, които да продъл-
жат добрата практика и след приключване на 
осигуреното  финансиране.

Международен проект на аРДус

Заключителна 
конференция по 
VIOLET

Заключителната конференция по VIOLET 
се състоя се на 1 декември 2012 г. Органи
заторите от АРДУС, Кралският колеж на сле
пите (ККС) и Сдружение „Възможности без 
граници“ (СВГ) представиха разработените 
в рамките на проекта методики и обобщиха 
резултатите.

Присъстваха специалисти психолози и пе-
дагози, родители и младежи от цялата страна. 
Сред тях бяха Пенка Иванова, директор на 
Дирекция „Достъп до образование и подкрепа 
на развитието” в МОМН, олимпийската шам-
пионка Мария Гроздева, млади футболисти 
от отбора по футбол за глухи и спортисти от 
волейболния клуб на ЦСКА, които направиха 
посланията си за толерантност и уважение към 
хората с увреждания. Следва на стр. 6
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Заключителна конференция по VIOLET

Ласка НеНОВА, треньор по самоотбрана

През юни м.г., посетихме Кралското на
ционално училище за слепи (Royal National 
School of the blind (RNCB) във Великобри
тания, партньор по проекта. Целта беше 
да се направи анализ на постигнато, да се 
проведат тестови тренинги и да се представи 
VIOLET на Европейска конференция, посве
тена на проекти за социално включване. 

проект VIOLET изпълни предназначението си

- За да се чувстват децата със сензорни увреждания спокойни и уверени, те не искат 
милост и съжаление, а да бъдат приети от обществото и най-вече от връстниците си, каза 
председателят на АРДУС Мария Кръстева. - Нужно е да осъзнаем, че те са деца и младежи като 
всички останали на тази земя. Трябва да сме оптимисти за бъдещето на децата с проблеми. В 
България има още на какво да се учим. Ръка за ръка - специалисти и родители - да помагаме 
на децата и младежите със сензорни увреждания. За да растат те щастливи!

Работна среща в Херефорд, англия

пилотни обучения
По методиките „Бариери в комуникацията” 

и „Самозащита” проведохме две пилотни 
обучения на две различни целеви групи - мла-
дежи със зрителни увреждания и младежи в 
неравностойно социално положение. Пред-
ставихме темите: бариери в комуникацията, 
междуличностни отношения, комуникация в 
екип, основи на неформалното образование. 
По време на сесиите по самозащита засегнах-

ме ролята на жерт-
вата и насилника, 
фазите на насилие 
и справяне с аг-
ресивни личности. 
Проведохме и 
сесии по практиче-
ска самозащита. 

У ч а с т н и ц и т е 
приеха предадена-
та им методология 
много добре и 
споделиха, че 
обучението ги е 
накарало да се 

замислят за причините за конфликти. Изказаха 
мотивацията си да продължат да работят за 
разпространяване на методиките и инстру-
ментите, предотвратяващи насилието между 
младите хора. 

Изнесоха се резултатите от двугодишната 
работа на екипите на България и Великобри-
тания. Направен беше анализ на целевата 
група и бяха показани резултати от проучване 
на нуждите и нагласите на участниците. 

Представени бяха изводите от пилотното 
апробиране на методиките за психодрама; за 
модул „Моите права” с основна юридическа 
информация за защита правата на детето; за 
изграждане на социални умения и умения за 
общуване. Демонстрираха се методиката по 
самоотбрана от ученици, работили по проекта 
и на методика за управление на конфликти. 

Партньорските организации дадоха нача-
лото на интерактивна кампания в подкрепа на 
неагресивната училищна среда, част от ко ято са 
два комикса и анимиран филм с участието на 
основните герои, съпътствали проекта - мечето 
Вили, момиченцето Лили и момчето Алекс. 

Продължава от стр. 5

Стартира проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” за периода 2012–2014 
г. с бенефициент Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът „Включващо обучение” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”,  съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и 
за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение. 

АРДУС е партньор по проекта по Дейност 5 - „Създаване на благоприятна среда в учи-
лищата и детските градини за адаптивно обучение на деца със специални образователни 
потребности”. 

Дейностите, които АРДУС ще реализира, са: 
● работа в часа на класа по метода на груповия тренинг; 
● изграждане на екип; 
● неформално лидерство; 
● провеждане на среща (в началото на учебната година) с целия колектив и с родители от 

училищата с интегрирани ученици с увреден слух, с участието на психолог и рехабилитатор 
на слуха и говора.

Материалите от конференцията са налични 
в разделите „Заключителна конфренция“ и 
„Комикси и печатни материали“ в секция „Ма-
териали“ на интернет страницата на проекта 
http://projectviolet.eu/bg 

Проведе се демонстрация по самоотбрана 
в НГПИ „Св. Лука“ в София, на която присъства 
олимпийската шампионка по стрелба Мария 
Гроздева. Тя разказа какво я мотивира и й 
помага да постига успехи. Демонстрация по 
самоотбрана имаше и в ССУ за ДУС „Проф. 
д-р Стоян Белинов“ в Пловдив. 

конференЦия
Партньорите ни - RNCВ, бяха координирали 

и организирали възможност да представим 
проекта на конференция, посветена на 
проекти за социално включване - „INCLUSION 
Project Conference”. На официалното открива-
не представихме проекта, целите, същността 
му и резултатите до момента. Създадохме нови 
контакти и обменихме опит с колеги от над 15 
страни. 

обучения в българия 
Като член на екипа, провеждащ обучения 

по изработените по проекта методики, напра-
вих обучения в Ямбол, Карлово и Пловдив. 
На участниците - преподаватели, социални 
педагози и психолози, представих методиките 
„Комуникация и управление на конфликти” и 
„Самозащита”. Приеха методологиите много 
добре и изразиха готовност да продължат да 
работят с тях за справяне с насилието в учи-
лище. Повдигнаха се въпроси, проведоха се 
дискусии и се изказаха мнения. Участниците 
смятаха, че темата е болезнена и изразиха 
желание да работят активно за справяне с 
проблема. 

След анализа на обратните връзки за 
оценка от обученията ще обобщя: 

Съществува реална нужда от повече обуче-
ния за разрешаване на различни проблеми 
сред деца и младежи. В 80% от оценките е 
отбелязано „да се организират и други такива 
тренинги, които са полезни и дават знания 
и нови сили за справяне с проблемите в 
работата”. Участниците изразиха мнение, че 
в тези обучения трябва да се включват не 
само ученици и учители, но и родители, тъй 
като голяма част от насилието е и в резултат от 
възпитанието на децата в домашна среда. 

От проведените обучения, получените 
оценки за разработените по VIOLET ме
тодики „Комуникация и управление на 
конфликти” и „Самозащита”, са отлични. 
Участниците потвърдиха желанието си 
да работят по нов и интегриран начин за 
справяне с проблема. 
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тите ни станаха реалност и АРДУС е не 
само пълноправен член на Европейска-
та федерация, а и една от организациите, 
членки на Изпълнителното бюро.

В началото свързвахме ФЕПЕДА със 
семейните срещи, които организира. 
Последните години сътрудничеството 
ни се задълбочи и обогати, принос за 
което имат различни  съвместни ини-
циативи: стажът на две момичета в Дъ-
блин; програмата за побратимяване; 
проектът по Програма Леонардо; об-
мяната на опит при рехабилитацията, 

образованието и професионалната реа-
лизация на децата ни; участието в семи-
нар, организиран от Ирландската орга-
низация и т.н.

Дейното участие на АРДУС в живо-
та на ФЕПЕДА допринася за развитие-
то на Асоциацията ни, за повишаване 
на авторитета й в международен план, 
за „зареждане” на нас - родителите, с 
желание, увереност, упоритост и воля 
добрите практики от страните членки 
на ФЕПЕДА, да намерят почва и в Бъл-
гария.

В Изпълнителното бюро на FEPEDA

Бърнард дейли, председател на ФеПедА Следва на стр. 8

20-21 юли 2012 г., Цюрих, Швейцария

 в управителния съвет 
Разгледаха се темите:
1. План за дейността на Федерацията за 

2012-2013 г. и актуализирането му с оглед 
на изпълнените до момента задачи.

2. Доклад на председателя на Федерация-
та. Обсъждане.

3. Финансови въпроси. Отчете се доброто 
финансово състояние (налични 16 000 евро 
в банковата сметка ).

4. Сътрудничеството между различните 
ев ропейски организации, занимаващи се 
с проблемите на слуховото увреждане при 
деца, възрастни, слепи хора, със слухови 
апарати и кохлеарни импланти. 

Разгледана беше платформата, подписана 
от ФЕПЕДА, Европейския съюз на глухите, 
Европейската федерация на хората с увре-
ден слух EFHOH, Европейската организация 
на слепоглухите EdbN и Европейската орга-
низация на хората с кохлеарни импланти 
EURO-CiU, както и бъдещо сътрудничество 
между тези организации.

Обсъди се възможността те да предложат 
кандидатурата на двама души за членове на 
Управителния съвет на Европейския форум 
на инвалидите (EDE).

Разгледани бяха:

1. Семейната среща във Франция 
 през 2013 г.
2. Анкета за семействата с деца 
 с увреден слух.
3. Бъдещото на ФЕПЕДА.
4. Анкета за организациите, 
 членки на ФЕПЕДА.
5. Анкета за различни услуги, 
 предназначени за хората с увреден 
 слух в различните европейски страни.
6. Анкета за съвместни проучвания, 
 про ве дени в болници, университети 
 и други ин ституции.
7. Анкета за loop системи.
8. Новини, свързани с общата платформа, 
 изработена от организациите, 
 защитаващи правата на хората с 
 увреден слух, децата с увреден слух, 
 хората с кохлеарни импланти и 
 слепо-глухите.
9. Новини, свързани с Европейския 
 форум на инвалидите.

Представителят на френската организация 
обясни, че през декември 2012 г. УС на 
организацията му ще вземе окончателно 
решение за провеждането на семейна среща 
през тази година. 

Уточняване на последния вариант на ан-
кетата за семействата с деца с увреден слух. 
(АРДУС изпрати 75 попълнени анкети). 

Всеки член на Изпълнителното бюро на-
прави предложения за бъдещето на ФЕПЕДА, 
които ще бъдат систематизирани и обсъдени 
на заседанието в Дъблин. 

Относно анкетата за различните услуги, 
насочени към хората с увреден слух, поради 
трудността й, се взе решение крайният срок 
за попълването й да е 20 декември 2012 г. 

Последната анкета в дневния ред беше за 
съвместните проучвания на организациите ни 
с болници, университети и други институции. 
Реши се да бъде разработена през лятото на 
2013 г. 

В края на заседанието всеки представител 
на отделните страни информира за дейност-
ите на организацията му. С гордост и задо-
волство отбелязвам, че информацията, която 
представих за АРДУС за настоящия момент, 
беше най-наситена с дейности. 

Думите на Бърнард Дейли, председател 
на ФЕПЕДА, са, че в рамките на федераци-
ята има красноречив пример за успешно 
работеща програма за побратимяване на 
организациите членки. Това са Deaf Hear, 
Ирландия и АРДУС, България. Той изтъкна, че 
една новоприета страна (България) е съумяла 
да използва европейски средства, за да даде 
възможност на трима младежи с увреден 
слух да пребивават в Ирландия за обмяна на 
опит.

Поредното заседание на Изпълнителното бюро на ФЕПЕДА се състоя на 19 и 20 октомври 
м.г. в Кюнинг Вестерхаузен, Германия. Присъстваха членовете от Франция, Испания, Ирлан
дия, Финландия, Германия и България, Гус Коенен от Холандия и Катерина от Фондацията 
на родители на деца с увреден слух във Варшава, Полша. 

страницата подготви дарина ПАНТАЛееВА

Казват, че когато 
имаш цел и всеотдай-
но и упорито я пре-
следваш, не може да 

не я постигнеш. Доказа-
телство на тази максима е участието на 
АРДУС в дейността на ФЕПЕДА.

Ако преди години само слушахме за 
живота на семействата с деца с увреден 
слух в по-развитите държави в Европа, 
мечтаехме да обменяме опит с тях, да бъ-
дем част от това голямо европейско се-
мейство, наречено ФЕПЕДА, днес меч-

ФЕПЕДа - извор на увереност и воля
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Ваня АсеНОВА

В работата й участваха родители и спе-
циалисти, работещи с деца с увре-
ден слух. Експерти от Европа 
и САЩ направиха пре-
зентации на програ-
ми за ранна интер-
венция и семейна 
подкрепа и про-
ведоха практи-
чески уъркшоп 
за родители. 

Целите на 
конференци
ята бяха да се 
подчертае ро-
лята на родите-
лите в подкрепа 
развитието на де-
цата им. Дадоха се 
практически познания 
и умения за подпомагане, 

Продължава от стр. 7

конференция

основни лектори: 
● Гуен Кар, зам.-директор на England NHS (Newborn Hearing Screening Program and 

Hon), ст.н.с. в University College London Ear Institute, един от ръководителите на държавното 
проучване „Информиран избор, семейства и глухи деца“, което цели изработването на 
национален наръчник за специалисти и ръководство за родители.  

● дина Биймс, програмен координатор на Colorado Homе Intervention Program (CHIP) към 
Училище за слепи и глухи в Колорадо.  Отговорностите на заеманата от нея позиция включват 
координиране на услуги за семейства с наскоро диагностицирани глухи деца; обучение на 
специалисти; изработване на учебни планове и усъвършенстване на програмата.  

● Айслинг Хефърнен,  ръководител речева и езикова терапия и програмен ръководител 
в Националната клинична програма по аудиология. 

● Тери рисанен, гл. асистент по приложни науки в университета  „Diaconia” в Турку, 
Финландия; бивш преподавател на глухи в Християнския колеж, специалист по езиково 
развитие. Има три деца, две от които са родени глухи.

5. Информация за проведения в Австрия 
Първи конгрес на „Fa�il� Centre� �arl� Inter-„Fa�il� Centre� �arl� Inter-
vention”, засягащ въпросите за значимостта 
на семейството при рехабилитацията на 
деца с увреден слух. По време на конгреса 
председателят на ФЕПЕДА е установил кон-
такти с американската организация на хора 
с увреден слух (HANDS an� voices). (Сайтът на 
конгреса е www.FCEi2012.org.)

6. Последно обсъждане на Устава на 
ФЕПЕДА и правилата за процедура. 

7. Семейна среща 2013 г. 
Ще бъде на тема „Новите технологии и тях-

ното значение в живота на хората с увреден 
слух”. Предвижда се таксата за участие на 
възрастен да бъде 315 евро. Общия бюджет 
възлиза на 82 000 евро. 

8. Избор на нов УС на ФЕПЕДА. 
В състава му влязоха двама нови членове 

- от България и от Ирландия.
9. Анкета за семействата с деца с увреден 

слух. (Приключи декември 2012 г.)
10. Анкета за услугите и социалните придо-

бивки на хората с увреден слух. (Приключи 
декември 2012 г.) 

11. Обсъждане на Насоки за развитие на 
програмата за побратимяване.
 общото събрание на 

  фепеда
Членовете на Общото събрание одобриха 

и приеха всички документи, разгледани и 
одобрени от Управителния съвет, а именно:
 Доклада на председателя на ФЕПЕДА 

  за дейността на Федерацията за 
  периода 2011-2012 г.
 План за действие за периода 

  2012-2013 г. 
 Устава на ФЕПЕДА и процедурните 

  правила.
 Движението по банковите сметки 

  на федерацията.
 Бяха одобрени кандидатурите за 

  членове на УС от Ирландия и България.
По време на Общото събрание беше 

изнесена информация от Организацията 
на родители на деца с увреден слух в Швей-
цария за училищната система в страната и 
условията, при които живеят и се обучават 
глухите деца. Подобна информация предста-
ви и Френската организация на родителите 
(ANP�DA).

които да изиграят ролята си в този процес 
по най-добрия начин, според възможности-

те им.   

Заседанията се проведо-
ха на четири етапа. Ос-

новната тема беше 
за родителите, кои-

то сега се сблъск-
ват с проблема. 

Преди за
к р и в а н е т о 
се проведе 
игра - демон-
страция с ро-
дители, коя-
то представи 

какво да оч-
акват те и как-

ви мерки да пред-
приемат, след като 

открият слуховия про-
блем на детето си.

Под това мото премина конференцията, проведена в началото на ноември м.г. в сто-
лицата на Ирландия - дъблин. Представена беше актуална информация за най-добрите 
практики от програмите за подкрепа на семейства с деца с увреден слух.

„свържи се, научи, сподели” 
„Connect, Learn, Share”


