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Слухово-речевата рехабилитация, под-
помагането по общообразователните дисци-
плини и извънкласните дейности са едни от 
основните направления в дейността на АРДУС. 
Те са най-важната предпоставка за успешното 
интегриране на децата и младежите с увреден 
слух в масовите училища и в университетите.

Извънкласни дейности и курсове - създа-
ват условия за личностно развитие на децата и 
младежите с увреден слух, за рехабилитация и 
интеграция. В София се проведоха занимания 
по развитие на речта и български език в две 
групи - от I до VI клас и от V до X клас. В Пловдив 
продължиха заниманията по английски език, 
а в Стара Загора се проведоха занимания по 
арттерапия и музикотерапия. 

Децата и младежите от страната, не посе-
щаващи организирани занимания, се вклю-
чиха в индивидуални курсове по английски и 
руски език, роботика, арттерапия, консултации 
при психолог и др.

Учениците и студентите бяха подпомогнати 
чрез закупуване на учебни пособия. Специали-
стите в кабинетите за рехабилитация на слуха и 
говора в София, Берковица, Ботевград, Варна, 
Габрово и Плевен се възползваха от помощта 
за осигуряване на необходимите им учебни 
пособия. 

За децата и младежите с КИС се закупиха 
част от необходимите им батерии.

Летни рехабилитационни лагери. Планин-
ският беше в Банско, през юли. 
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ПАРТНЬОРСТВО

Фестивал  „София МОНО’2019” и театър „Мале Мале”

Предлагаме ви, уважаеми читатели, информация за различните мероприятия 
през изминалата година, както и за участниците в тях. Ще ви зарадваме с успе-

хите на децата ни в национални и в международни мероприятия. 
От тази година бюлетинът ще се разпространява и в електронен вариант, за което е 

необходима регистрация през сайта ни. 

Продължава партньорство ни с „АРТИШОК” ЕООД.  В началото на юни м.г. децата ни се вклю-
чиха в поредното издание на фестивала „София МОНО’2019”, част от календара на Културните 
събития на Столична община. Проведе се в парка на Военна академия, София. Участваха в 
програмата на „Сетивен театър в парка”, в партньорство с театър „Мале Мале“. През тази година 
АРДУС планира децата отново да се включат като партньори на театър „Мале Мале“ в поредното 
издание на фестивала „София МОНО’2020”  през юни. В програмата му е заглавието:  „Сетивен 
театър в парка, в партньорство с театър „Мале Мале” и децата от Сдружение АРДУС”. 

и спортни игри, както и семинар: за родите-
лите - на тема „Приобщаващо образование”, 
които се консултираха и със специалистите и 
обмениха информация помежду си за вълну-
ващите ги проблеми. За младежите темата 
беше „Активен начин на живот”.

Лагерниците се включиха в игрите на ХIII мо-
тосъбор на местността „Предела”, организиран 
от мотоклуб „Планински вълци”. А присъстващи-
те се запознаха с дейността на АРДУС. 

Инструкторите от Сърфучилище АКАША - 
Илияна Стоилова и Йоан Колев, организираха 
обучение за децата ни по Уиндсърф. Показаха 
ни и авторския си филм „Море на върха”. 
Проведе се дискусия за екокатастрофата 
пред световния океан, поради употребата на 
пластмаса, и последиците върху земята от 
човешката дейност.

Морският лагер беше в началото на 
септември в Приморско. В програмата бяха 
включени часове по рехабилитация на слуха и 
говора, занимания за развиване на умения за 
работа в екип и комуникация, образователни 

Виж приложението

Проект: BG05M9OP001 -2.011-0006
Равни шансове за децата и младежите 

с увреден слух и техните семейства

Цел: Създаване на предпоставки за активно социално включване 
на деца и младежи с увреден слух и техните семейства.

Начало: 01.04.2018 година
Край: 31.12.2020 година



„ПЪТЕШЕСТВИЕ НА ЗВУКА” 

Така нарича първата си самостоятелна 
изложба в края на ноември 2019 г., 

експонирана в гимназията. 
През декември е представена в СГБ. 
„Тази изложба да бъде само началото 

на творческия ми път”!

Фотогалерия и... още нещо
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Студио за красота „Dupissima” 
започва инициативата да обучи и 

присъедини на работа в екипа си момичета 
и момчета с увреден слух на позициите: 
фризьор, маникюр, грим и козметика. 

Планираме това да e дългосрочно партньор-
ство и постепенно да създадем система за 
устойчиви обучения и интеграция. Започнахме 
с представяне на идеята пред заинтересовани 
от АРДУС. 

Втората стъпка беше да покажем работното 
място и да дадем повече информация за 
спецификите на професията и инвестицията 
от време, която е необходима, за да започне 
човек да практикува самостоятелно. 

След срещата Цвети изяви желание, при 
възможност, да започне веднага работа. Два 
дни имаше занятия с Иф, нашият фризьор - 
обучител. 

Вече съставяме подробна програма за 
обучението и план, по които да могат да се 
включат още желаещи девойки и младежи. 
Искаме да организираме и обучение на жес-
товия език за екипа ни, за да е комуникираме 
с бъдещите курсисти, както и с клиентите ни 
с увреден слух. Затова е важно всички, които 
се обучават, да знаят жестовия език. А после 
да помогнат при обучението и интеграцията 
на следващите желаещи да усвоят тънкостите 
на професиите. 

Към момента Студиото за красота няма 
лицензирано ЦПО и не издава свидетелства 
за професионална квалификация. Но това е 
нещо, което също искаме да направим, за да 
може впоследствие момичетата и момчетата 
спокойно да започнат работа навсякъде в 
страната и в чужбина. 

Благодарим на АРДУС за подкрепата. 
Надяваме се заедно да създадем нещо 
мащабно и значимо за всички.

Екипът на студиото

НОВО, НОВО

За дългосрочно 
партньорство

Участваха 20 деца от 5 до 18-годишна въз-
раст. Майки и баби се изкушиха и направиха 
свои букви на кирилица и на латиница. А една 
от тях дори написа името си с шест латински 
букви. Дунапренените букви оживяха и станаха 
важни дами и господа, палави тийнейджъри, 
размятали буйни коси момичета, човечета 
с шарени чорапи и чичковци със засукани 
мустаци. Всяка си имаше своя история.

С Венци записахме и аудиовариант на ис-
торията „Балът на буквите“, който българските 
букви организирали в чест на пристигналите в 
България английски букви.

Милена Гъркова

В началото на годината - 18 януари, 
Центърът за подкрепа на АРДУС в Пловдив 
бе препълнен с деца и родители, дошли да 
наблюдават създаването на неповторими 
изображения чрез древната техника “Еб-
ру”, с която се рисува върху вода.

Съприкосновението с уникалното изкуство 
се осъществи благодарение на г-жа Шенар 
Бахар, сътрудник в Генералното консулство на 
Република Турция в Пловдив. Тя демонстрира 
някои техники на рисуването върху вода, ка-
то ни запозна и с историята на изкуството. С 
интерес следяхме всяко движение на четката 
и красивите съчетания на цветовете. По-къс-
но създадохме свои рисунки. Заниманията 
ни посети Генералният консул на Република 
Турция в Пловдив - г-н Ергани, който също се 
включи към рисуващите. 

Удоволствие беше, че успяхме да се 
докоснем до вълшебството на това древно 
изкуство, наречено „Ебру”.

За себе си - искрено

- Преди да тръгна на училище обичах да 
разглеждам фотографии в албуми и списания. 
Привличаха ме с израженията на лицата на 
хората, животните и природните красоти. Ко-
гато разбрах,че в АРДУС се организира курс 
по фотография, се записах. Получих знания 
и умения, смелост и увереност, че мога да 
продължа със снимането - начина ми да об-
щувам, да изразявам себе си и вижданията 
ми за света около мен. 

Фотографията е моето хоби. И цел. Да 
направя двупосочен мост или поне пътечка 
към света на чуващите, защото се уверявам, 
че е трудно да бъдем разбрани и приети от 
тях. Не вярвам, че е от лошо сърце, а защото 
не ни познават. Затова озаглавих изложбата 
си „Пътешествие на звука” - метафора на 
пътуването из заобикалящия ни свят, жела-
нието да опознаем света на чуващите, както 
и приближаването им към нас. Искам те да 
не ни пренебрегват и да ни карат да се чувст-
ваме като безсърдечни същества. Боли… И 
ние учим като тях, но с много усилия и труд. 
Проблемите ни са повече. Емоциите ни са 
като техните, но отрицателните са повече… 

Ще се радвам, ако фотосите от „Пътешест-
вие на звука” помогнат на някои от тях да 
направят първата приятелска крачка към 
нас. За да се уверят,че сме еднакви.” 

Продължава от стр. 1

ОБЗОР

Асоциацията поддържа центровете за 
подкрепа и консултации на деца и младежи 
с увреден слух и семействата им в София, 
Пловдив, Габрово и Ст. Загора. 

В сътрудничество е с организации на и за 
хора с увреждания, които работят в областта на 
интеграцията им. Участва в прояви на сродни 
национални и международни организации. 

Отпечатаха и се разпространиха информа-
ционни материали за семействата и специали-
стите в областта на увреждането на слуха и за 
информиране на обществото. 

Международни младежки обмени – прове-
доха се през лятото в Полша, в Румъния и в с. 
Синеморец. (на 4 и 5 страници)..

Продължава проект BG05M9OPOO1-2.011- 
0006 - „Равни шансове за децата и младежите с 
увреден слух и техните семейства”. Осъществя-
ва се с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020. (Виж приложението.) 

Изпратихме 2019 г. с коледни партита в 
различни градове в страната, преминали с 
настроение и подаръци за децата, осигурени 
от дарители.

УЪРКШОП

Изработване на букви-кукли
Маргарита Друмева

Сдружение „Общество за култура и съпричастност „ЩЪРКЕЛИТЕ“ проведе през 
април м.г. в София уъркшоп за изработване на букви-кукли с децата на АРДУС. 

Проявата беше в рамките на Международния фотографски проект „RеvivEU”, финанси-
ран от ЕС в Европейската година на културното наследство. Основната организация е от 
Фондация „НАБИС” (http://nalis.bg/).

Сияна Василева, 19-годишна. От 
София. Водещата й мисъл - „Следвам 
мечтите си”. Хоби - фотография. Учи в 
Професионална гимназия по дизайн 
„Елисавета Вазова”, специалност ”Ком-
пютърно проектиране и десениране 
на тъкани площни изделия”. Значими 
хора - родителите. Дългосрочната й 
цел - да продължи образованието си. 
Позитивното й послание - „Вярвам в себе 
си и че всеки следващ ден може да бъде 
по-добър и успешен”. 

Марина - красиво и наглед крехко момиче, 
но в действителност е смела и със силен дух. 

Не е лесно да преживееш две операции. 
Слънцето играе в косите й, блясъкът на 

светлината се отразява в очите й и всичко 
под звуците на красотата и ... пътешествието 

на мелодията на младост и невероятното 
излъчване.Ако я познавате, не бихте изрекли 

пренебрежително „Абе, коя си ти?!...” 

Чаровницата Елица - усмихната, обича 
цветята, говори си с тях - чува ги и ги разбира. 
За нея са най-красивата й връзка със света. 

Дари пътува с автобус, все едно, че му е 
за първи път. Благодарение на импланта, 
шумът на транспортното средство е песен 

за него - интересна и нова. Обича я и 
пътешества през шума. Такава е връзката 

му с останалия свят, свят, към който искаме 
да се приближим и приети като равни.

Към приятелите
- Сравних изложбата си с двупосочен мост. Затова се обръщам и към приятелите си с увреден 

слух: ”Учете се, трудете се!”. Нека не секва желанието ви да опознаете и да ви опознаят колко 
способни, умни, сърдечни и отзивчиви и какви приятели сте, какви оптимисти!”. 

Посланието на Сияна към всички е: „Вярвайте в себе си. Така всеки следващ ден ще 
стане по-добър и по-успешен!” 

Магията на 
древно изкуство

УЧАСТИЕ

В една работилница
Йоана Бориславова Илиева, 13 години, от София  
Ученичка в VI клас в 68-о СУ „Никола Обрешков”:

- Включих се работилница за букви-кукли, част от проявите по Европейския 
проект за популяризиране националното богатство на страните. Координа-
тори за България бяха  Фондация НАБИС и Университетска библиотека „Св. 
Кл. Охридски”. Беше приятно и интересно. За моя радост - спечелих първо 
място. Наградите се връчиха в Брюксел, Белгия, в началото на февруари 
т.г., в присъствието на  всички участници.

Пътувах с майка си. Придружаваше ме и Славина Лозанова, жестов прево-
дач. Помагаше при комуникацията с младежите и девойките с увреден слух.

Благодаря на АРДУС, че ми  предостави прекрасната възможността 
да бъда част от участниците в проекта. 

Многообразната дейност през 2019 г.

Подробна информация за дейността на 
АРДУС се публикува на сайта - www.ardusbg.
com и на страницата ни във Facebook.
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ПРИЗНАНИЕ

Младата художничка Дани Бъгова е от града на тепетата - Пловдив. През пролетта 
на 2019 г., по повод 20-годишнината от първата кохлеарна имплантация в страната 
ни, участва в конкурса, организиран от фирма МЕD-EL. Представя свое произведение 
- картина, и спечели призовото, първо място в категорията за участници над 12-го-
дишна възраст.

За конкурса и наградата
- Националният конкурс за рисунка по повод юбилея беше под наслов „ Звуците на живота”. 

Реших да участвам и представих своя картина. Гласуването беше тайно. А класирането беше 
съобщено на специална церемония. И какво се случи? Оказа се, че картината ми е спечелила 
първо място в категорията. Прекрасно! За мен това е голямо признание за труда ми. 

Творбите на всички участници бяха изложени на открито в градинката пред ресторант 
„Кристал” в центъра на София. 

Наградата беше екскурзия до Австрия с посещение на 
централата на фирма MED-EL в град Инсбрук. Незабравимо 
преживяване! Посетихме офисите на фирмата. Наблюдава-
хме процеса на производство на имплантите. В специална 
лаборатория се опитахме да направим импровизирана 
кохлеарна имплантация. 

Впечатли ме и Музеят на звуците. Запознахме се с истори-
ята на фирма „MED-EL” и с изложените импланти от първо до 
последно поколение. А в отделните зали се пресъздаваха 
различни звуци от всекидневието. 

Това, което видях, остави у мен незабравими спомени. 
Благодарна съм на организаторите, които ми възмож-
ността да се запознаем с изделията на МED-EL. 

През лятото на 2019 г.  се състояха Международни младежки обмени по програма „Еразъм +“  към инициативата „Европейски 
корпус на солидарността“. Проведоха се в Полша, Румъния и нашата страна. Младите хора споделят на страниците на бюле-

тина преживяното по време на обмените, за да станат читателите  съпричастни на вълненията и впечатленията им.

В ПОЛША

До там и обратно

В РУМЪНИЯ

Константин Сакаян

Началото... Августовска сутрин. Още е 
тъмно, но сме будни. Трескаво проверяваме 
багажа си. Уреченият ден и час са настъпили. 
Подготовката за този момент е започнала 
отдавна, но въпреки това сме притеснени. 
„Какво ли ни предстои?” Чудим се...

Вече сме на летището! Терминал 2 и след 
малко - на борда. Сърцата ни отдавна бушуват. 
Полет... 

Здравей, Варшава! Оставили сме куфарите 
в хотела и се отправяме на пътешествие. 
Палати, музеи, църкви, паркове, галерии… 
Приказна е полската столица! Искаме да 
разгледаме още, но...

Времето лети! Ето ни в Гижицко. Посрещат 
ни домакините. Настаняване, запознанства. 
Във Варминско-мазурския регион сме, където 
има много езера. Хотелите ни са подвижни, 
плаваме всекидневно. Наслаждаваме се на 
богата флора и фауна.

Отплаваме! „Уау! Тук е страхотно!” На 
педя сме от дивата природа. Но и времето е 
сериозно. Духа силен вятър. Яхтата се накланя. 
Отборът е готов да брани кораба - майка. От съ-
седна яхта виждаме как излегнал се турист се 
”изсипва”, заедно с напитката си във водата.

Светлин Михайлов 

Какво значи 
да участваш в 
младежки обмен? 
Ще ви кажа. Това 
е едно невероятно 
приключение и 
страхотно прежи-
вяване. Да не гово-
рим за вълненията 
и емоциите, без 
които не минава-
ше нито един ден.

Групата ни от 
тримата - Сияна, 

Дари Димитров

Привет! Аз съм Дари, 20-годишен. Сту-
дент съм първа година в СУ „Кл. Охридски”, 
специалност „Културология“. За втори 
път участвах в Международен младежки 
обмен. 

Както през 2018-а, и през 2019-а г. се 
проведе в крайморското село Синеморец. И 
този път българската група беше домакин на 
младежкия обмен. 

Интересно и приятно ми беше да присъст-
вам. Научих интересни неща за страните 
участнички, запознах се с млади хора. Про-
грамата беше изпълнена с разнообразни 
полезни игри и занимания, забавления, 
придружени с положителни емоции. Държа-
вите участнички бяха повече в сравнение с 
обмена през 2018-а - Сърбия, Литва, Полша, 
Босна и Херцеговина, Румъния, Албания и 
разбира се - България. Освен слабочуващи и 
глухи девойки и младежи, имаше и чуващи. 
Сприятелих се със сръбската група, поради 
сходството в езиците ни, а и като група бяха 
много приятелски настроени. 

Ще се радвам, ако отново участвам в 
международен младежки обмен. Но ми 
се иска да бъде в друга страна, за да се 
запозная с нови култури и с нови приятели.

На сушата. Хапваме. Следва час по меж-
дународен жестов език. Не е лесно, но пък е 
интересно. Нов език, нова наука, нова култура.

На яхтите. Стремим се да бъдем заедно. 
Работим в екип, споделяме идеи. През деня 
се разхождаме из градчетата, край които 
сме на пристан, или сред живописни горски 
местности. А вечер, около лагерния огън, пеем 
песни на английски, полски, на международен 
жестов език… 

Време е да се връщаме. Отново във 
Варшава. Отново в самолета. Уморени и 
щастливи. Взираме се през илюминаторите 
в облаците в очакване да видим България, 
нашата България! 

Пътепис на едно преживяване

В СИНЕМОРЕЦ

Лагеруването

Мария Якимова

През пролетта м.г. с приятели от АРДУС - 
Дара, Ростислав, Марина, Симеон, Теодор, 
Богомил и Нели, бяхме в град Клуж Напока 
в Румъния, където обменът премина под 
наслов „Разнообразие зад неизречените 
думи”.

Тръгнахме от София с полет през Франк-
фурт. За някои това беше първо прекачване 
и се страхувахме да не изпуснем следващия 
самолет и да стоим самотни на летището. Но, 
се справихме. 

Пристигнахме в Клуж Напока. Всичко ни 
беше интересно при това първо пътуване до 
румънски град. А Клуж е с богата история - бил 
е център на стара римска провинция. Затова 
името му е странно. Направи ми впечатление, 
че е спокойно и няма навалица по улиците. 

В хотела на брега на езеро ни чакаха ор-
ганизаторите и участници, пристигнали преди 
нас. Притесних се дали ще се разбираме, дали 
ползват английски… Нямаше строг план как да 
протичат дните ни. От нас се искаше да бъдем 
инициативни и да се организираме. Това беше 
сериозно предизвикателство за мен, тъй като 
бях лидер на групата. 

Най-много ми хареса играта, в която всеки се 
представяше и разказваше за себе си. Учехме 
се да говорим пред публика, включително и на 
жестов език. Дори усвоих нови знаци. Другото 
хубаво бяха разходките. 

С куфарите си бяхме взели разни вкуснотии. 
Най-много се бяха „постарали” поляците - под-
несоха ни много сладки неща. 

Интересно 
и приятно

Предизвикателство

Сияна Василева

Десет страхотни дни изживяхме с прияте-
лите ми - Константин и Светлин. Eмоциите 
ще останат завинаги в мен. 

И как не, като ми се случи нещо, за което 
дори не съм посмяла да мечтая - десет дни 
живях на яхта. В един отбор бях с младежите 
от Португалия, Турция и домакините от Полша. 

Срещите ни с различни хора бяха интерес-
ни. Учехме се да общуваме и с чуващи, и с 
нечуващи. Всеки ден по един час изучавахме 
тънкостите на международния жестов език. 
Забавлявах се, беше лесно и интересно. Но 
не ни беше лесно да приготвяме храната си, 
но все пак ставаше за ядене…

Изненадах се, че веселият капитан на яхтата 
ни, който пееше и свиреше на китара, е слабо-
чуващ и със слухов апарат. Смяхме се, когато 
се стараеше да ме научи да свиря на китара... 

Незабравим беше 1 септември - рождената 
ми дата. Точно в този ден имаше малък къмпинг 
с малко хора, без интернет. Видя ми се неуютно, 
тъмно като в джунгла, дори страховито - сигурно 
защото беше рождения ми ден, а никой не ме 
поздрави. Но…, в полунощ стана чудо - светло, 
красиво, весело, песни, танци… и то в моя чест. 
Дори случайни хора се включиха във веселбата. 
Получих и подарък - бутилка домашно вино.

Щастлива съм, че изживях прекрасни дни 
в полското градче Гижицко. Благодаря на 
АРДУС за подарените преживявания. 

Косьо и моя милост, представихме Асоциа-
цията на родителите на деца с увреден слух и 
страната ни в Полша. Пътуването не беше дъл-
го - със самолет летяхме от София до Варшава. 
В полската столица прекарахме два дни, през 
които се запознахме с забележителностите 
й. Обикаляхме сами, нямахме водач. Често 
казано, справихме се, нищо, че за първи път 
бяхме и разглеждахме прекрасния град. Всич-
ко беше толкова интересно и забавно, че дълго 
ще се помни… 

Ето, че тръгнахме за малкото полско градче 
Гижицко, домакин на международния младеж-
ки обмен. Разположено е сред красива приро-
да. Настаниха ни. Но не в хотелска сграда, а 
в … лодки, които плаваха в Мазурските езера. 
Фантастично! И, разбира се - вълнуващо! След 
кратко запознанство с останалите участници 
в обмена, се сформираха екипите. Във всяка 

лодка по един екип - отбор. Тримата бяхме 
разпределени в различни лодки, заедно с 
представителите на другите страни - Италия, 
Румъния, Испания, Турция, Гърция, Португалия 
и домакините от Полша. 

Осъществяването на проект в плаващи 
лодки ми се случваше за първи път, и не само на 
мен. Но беше много интересно и забавно, ни-
що, че „залите” понякога бяха „развълнувани” 
от силния вятър. Но това не ни попречи да натру-
паме опит от проявите в програмата, който се 
надявам да ни е полезен в бъдеще. Изучавахме 
и основите на международния жестов език и, 
разбира се, тънкостите на плаване с лодки. А и 
създадохме невероятни приятелства... 

Това е. Накратко. Беше прекрасно прежи-
вяване, което много трудно може да се опише 
с думи. Но няма по-прекрасно от това - човек 
да пътува, а след това да се завърне у дома!

Най-забавното беше Интернационалната 
вечер. За нея се подготвихме още в България 
- научихме се да играем ръченица. Вечерта 
я изиграхме, после я показахме на новите си 
приятели. Не знам колко добре се получи, но 
беше голяма забава с много смях! А после - 
танци до късни часове.

В един от дните обиколихме и града - да го 
разгледаме и разбира се, да си купим нещо 
интересно за спомен. 
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Разказчето на Ирен
МАЙКИТЕ СПОДЕЛЯТМАЙКИТЕ СПОДЕЛЯТ

Дъщеря ми
Ани - Ани Якимова, майката на Мария. 

Разказва ни за своята пораснала дъщеря, 
студентка във втори курс в СУ „Климент Ох-
ридски”, специалност „Графичен дизайн“. 
Близо година работи като Image Quality 
Specialist в MM Solutions. Занимава се със 
супер интересни неща, някои от които ма-
ма Ани споделя по-долу с нас. Запознава ни 
с проекта на Мария, озаглавен „Ръце”, до-
несъл й отлична оценка по предмета „Фо-
тография“ втория семестър. Осъществила 
го е с помощта на приятелите си от АРДУС. 

Предметите, които изучава в университета, 
са много и разнообразни. Повечето са рисува-
не и работа с графични програми. 

Една от последните й работи е създаване на 
плакат на тема „Биоразнообразие”. Ето какъв 
е процесът на изработка: 

ПРОЕКТЪТ 
„РЪЦЕ”
Представлява 
фотоесе от текст 
и снимки, в което 
се разказва 
за различните 
начини на общуване между младежите 
с увреден слух. Сниман е в София, 
заедно с Теодор Бъчваров, Васил Кръстев 
и Светлин Михайлов.

ТЕКСТЪТ НА ЕСЕТО

„Годината е 2019-а. Пролет е в центъра на 
София. Младежи се срещат, за да поговорят, 
похапнат и… пофлиртуват. Те „държат” ду-
мите в ръцете си. С увреден слух са и ползват 
този начин на общуване. Денят започва с урок. 
Който владее жестовете, ги показва. Някои 
разчитат само на жеста, други си помагат с 
технологии - слухови апарати и телефони... 
Излизат навън и улицата оживява. Ръцете 
„политат” и градът става сцена на театър. 
Младежите вървят и търсят посока, в случая 
- близката бирария. Разговорът се разпалва 
- на една ръка, над чашата с кафе или бира. 
Присъединяват се приятели. За повечето от 
тях езикът на жестовете е мистерия. Чуват, 
нямат необходимост да го ползват. Досега. 
Трудни въпроси бродят в главите ни. Сложни 
чувства живеят в сърцата ни. Но пръстчета-
та ни са десет и имат какво да кажат…!

На 12 години съм и съм едно обикновено 
момиче, с изключение на това, че от 11 
години чувам благодарение на кохлеарните 
импланти (КИ). Семейството ми е страхотно! 
През свободното си време слушам музика, 
танцувам, правя квилинг картички, рису-
вам. При повече свободни часове хващам 
молива, белия лист и се отдавам на въобра-
жението си. Така се загубвам в собствения 
си тих свят. 

Преди няколко месеца баща ми ми каза, че 
по повод 20-годишнината от първата кохлеар-
на имплантация в България, фирма MED-EL 
организира конкурс за рисунка „Звуците на 
живота”. „Искаш ли да участваш?” - ме попита. 
Зарадвах се и отговорих - „ДА!”. 

След няколко дни бях готова с картините си, 
всяка с различна история. Едната абстрактно 
изобразяваше семейство ми, другата беше 
копие на картина на Златю Бояджиев, а третата 
- изобразяваше любовта, макар и по различен 
начин.

В Деня на детето фирма „Сентилион” 
организира тържество за деца с КИ. Имаше 
и програма с различни занимания - народни 
танци, фокуси от бате Ненчо, забавни игри. 
След това обявиха резултатите от конкурса

Представянето на участващите картини. 
От моите три видях тази със семейството 
щрауси - „Мама, татко и аз”. Обясниха ни как 
са оценявали и как са достигнали до крайните 
резултати. Две бяха категориите - за деца до 12 
г., в която попадах аз, и над 12 г. 

МАРИЯ ЗА ПРОЕКТА СИ

„Разказва и запознава децата от пре-
дучилищна възраст с щъркелите - тези 
обичани птици, и с навиците им. Описват се 
истории и митове, които ги символизират. 
В детските приказки щъркелът е символ и 
на новия живот - носи бебетата… 

За мен, щъркелът има специално зна-
чение. Свързвам го със социалния проект 
„Щъркелите“, в който участвах със статия 
и рисунки. Целта на проекта ми е да помогне 
да науча децата от предучилищна възраст 
да рисуват щъркел. Показах как става и в 
„Илюстратор”, като урок за начинаещи ху-
дожници. За онагледяване записах и клипче, 
в което се вижда как се 
рисува птицата. Урокът 
за децата е съпроводен 
с динамична музика за 
настроение, а и прави ра-
ботата им по-забавна.”

Е, читатели, запознахте се с малка част от заниманията на Мария Якимова, разка-
зани от майка й. Да пожелаем на талантливата художничка да е все така старателна и 
амбициозна и да се забавлява с всичко, което прави!

- Здравейте! Казвам се Светла Божилова. 
От Тутракан. Имам две дечица - дъщеря 
Айля на 3 годинки и син Ефе на 9 месеца. 
Когато родих Айля, не предполагахме каква 
борба ни чака. Тя беше най-прекрасното 
нещо, което ни се е случвало, едно много 
желано и чакано с нетърпение бебе. 

Айля стана на 4-5 месеца. Разбрахме, че 
има двигателни проблеми. За нас беше шок… 
Тръгнахме по мъките - доктори, рехабилита-
ции… Впоследствие забелязахме, че не чува, 
няма реакции при шумове, викове, песни… 
Всеки специалист, с когото споделях притес-
ненията си, казваше: „Е, майче, въобразявате 
си, измисляте си допълнителни проблеми”. А 
кой родител би искал нещо подобно? 

След настаня ва-
не то се разходихме 
из Инсбрук - малък 
град с вековна ис-
то рия. На другия 
ден посетихме цен-
тралата на MЕD-El. 
Разказаха ни ин-
тересни неща, 
свър  зани с КИ. 

Посетихме и залата за производство и 
тестване на КИ. Докоснахме се до всяка 
тяхна частица. Обиколихме нивото, където се 
сглобяват и тестват имплантите. Работещите 
бяха с ръкавици, шапки, маски и престилки 
- поддържа се стерилна обстановка заради 
важността на произвежданите импланти. Ви-
дяхме и демоцентъра. Разбрах как се поставя 
КИ - влязохме в ролята на хирург, който прави 
легло върху повърхността на черепа, отвор и 
поставя импланта. Трудно! 

Гледахме под микроскоп и навиването на 
електрода от импланта в кохлеята. Създава-
нето на имплант е дълъг процес, докато мине 
успешно тестовете за изправност. След като 
видях с колко труд, време и технологии са съз-
дадени КИ, се почувствах горда и благодарна, 
че имам шанс да чувам!

Разгледахме и стария град - музеи, катедра-
ли, часовниковата кула, вековната сграда със 
златния покрив. 

Последен ден. Заведоха ни в Музея на слуха 
- единствен в света. Там може да разбереш 
как живите същества чуват и какво чуват. 
Имаше пространства, в които викахме, за да 
установим на колко децибела се равняват раз-
личните звуци. Гонихме птички - ориентирахме 
се по звука къде се намират. А стъпалата между 
етажите бяха светещи и пеещи, като клавиши 
на пиано - свирехме, като тичахме. Показаха 
ни нагледно как звуците навлизат в ухото и как 
се възприемат от мозъка. Сами си правихме 
тестове на слуха.

И н т е р е с е н 
беше моделът на 
кохлеята - власин-
ките светеха и при 
докосване всяка 
издаваше звука, 
който носи. 

Видях първия 
кохлеарен имплант 
- по-голям от шкафа 
ми за учебници в 
училище, и как на 
следващите модели 
постепенно нама-
ляват размерите, за 
да стигнат до тези, 
които ползваме 
днес. 

Времето в музея мина неусетно. Ча каше 
ни прекрасният град, но за кратко. Поте-
глихме за България. Беше ми тъжно, но и 
приятно! С нетърпение чаках да видя мама 
и Вики.

- Аз съм Галя Илиева. Майка съм на Венци слав. Той вече e на 14 
години, двустранно им плантиран във Во ен  на болница. През тези 
години минах по много пътеки, някои ме забутаха в гъсти гори, но 
много ме изведоха до крайната цел - говорещо, уверено в себе си дете. 

Нещото, което разбрах и искам да споделя с всички млади родители 
- когато преодолеете шока от новината, знайте, че оттук нататък имате 
да свършите работа, която е само ваша! Започнете да събирате инфор-

мация, запознайте се с родители, минали по вашия път. Научете възможностите, които предлагат 
слуховите апарати и имплантите. Проучете фирмите, които ги разпространяват и се запознайте с 
деца, техни потребители. Не оставяйте нищо на случайност та, нито една възможност непроучена. 
Когато накрая вземете решение, нека то да е информирано и споделено. Понякога бащите 
оставят избора в ръцете на майките и предпочитат да ходят на работа и „ да изкарват пари” - НЕ! 
Детето е общо и решението трябва да бъде общо. В същото време, трябва да се владеете и нищо 
да не подсказва, че сте тревожни, защото децата интуитивно усещат, че нещо не е наред и то се 
пренася и върху тях. Много труден период ще ви тече, но просто трябва да се стегнете и да го 
изживеете. Колкото по-здраво начало положите, толкова повече ще ви е лесно да надграждате!

И последно, но не на последно място - знайте, че не сте първите, но които се случва това. 
Имало го е много преди нас. Тогава, освен всичко друго, няколко млади и дейни родители са 
се събрали и са създали родителска организация - АРДУС. Това е станало в далечната 1992 
година и досега тази организация разбива стени и се стреми да ни помага. Тя има нужда от 
всички нас, да споделяме опита й и да създаваме нов. Бъдете здрави! 

За сина ми
Обявяване на победителите. За всеки 

имаше награда. Дойде времето и на спече-
лилите първо място. Не бях притеснена, беше 
ми интересно кой е победителят. Бях цялата 
в слух. „Да приветстваме спечелилия първо 
място в категорията до 12 г. - Ирен Йовчева, 
с картината й „Мама, татко и аз”. Наградата 
е посещение на централата на MЕD-EL в Ин-
сбрук”. Развълнувах се! Как стигнах до сцената 
и какво казах - не помня...!

Чаках с нетърпение деня на пътуването. 
Групата ни беше от мен и татко, другата побе-
дителка в категорията над 12 г. - Дани Бъгова, 
журналиста Георги Тошев и помощничката му 
Антония. Кацнахме на летището в Инсбрук. 

Облаците бяха забулили планината, но кога-
то се разкри пред нас - висока и величествена, 
усещането бе невероятно! Още на летището 
ни зарадва гостоприемството на усмихнатите 
ни домакини.

„Мама, татко и аз”

Реалист съм, виждах как стоят нещата, 
познавам детето си. А съм и упорита. 

Тръгнахме на изследвания на слуха. След 
обиколки по болници, стигнахме до ВМА. По-
твърди се, че Айля има тежка загуба на слуха, 
почти никакъв слух. Препоръчаха ни слухови 
апарати. Взехме ги, въпреки че бяха доста 
скъпички. Но в името на детето човек прави 
невъзможното възможно. Важното е дъще-
ричката ни да чува. Но…, уви! Не помогнаха... 

Стигнахме и до ОЦ „Яника”. Видяхме деца 
с кохлеарни импланти (КИ ) и решихме да им-
плантираме и на Айля. Слава Богу, че взехме 
това решение. Не беше лесна процедурата 
- чакане на датата за операция, самата опе-
рация и хилядите въпроси - какво ще стане, 
ами след това…, какво ни очаква? Нямахме 
информация. От други родители, чиито деца са 
с КИ, добихме представа за нещата. След им-
плантирането и включването на процесора, 
детето ни започна да чува. За нас беше чудо! 
Обръща се на името си, изпълнява командите 
„донеси”, „занеси”, „ела”… 

След такъв добър резултат от първата 
операция, нямахме търпение да импланти-
раме и на другото ухо. Стана година по-късно. 
Операциите минаха успешно, благодарение 
на екипа от ВМА. 

Сега имаме две чуващи ушенца. Благодар-
на съм на всички, които имат принос затова. 
Важно е човек да бъде реалист, да знае какво 
се случва и какви са възможностите. Ако се 
заблуждава и не иска да приеме нещата 
такива, каквито са, единствено е загуба на 
време за детето. Първо трябва да помислим 
кое ще е най-добре за него. Да! Трудно е да 
се приеме и всеки ден се питаш защо точно 
на моето дете се случи това? Отговор на този 
въпрос няма!... 

Сега Айля ходи на детска градина. Много са 
внимателни, приемат я наравно с останалите 
деца. Щастливи сме! Изминахме дълъг път, пъ-
лен с емоции и препятствия, разочарования 
от близки и приятели… Сдобих се с нови и раз-
брах кои са истинските. Получих и подкрепа. 
Нищо не ме сломи или спря в името на детето 
ми и желанието ми да му дам най доброто, 
което мога. За да има пълноценен живот, за 
да бъде прието в обществото, да се развива 
и да бъде самостоятелно. Дъщеря ни има 
право да бъде част от това общество. Затова 
сме създали децата - да им дадем най доброто! 
Все още ми е тъжно, че е дете с увреждане. 
Но е прекрасно, жизнено, игриво, усмихнато 
и много любопитно - всеки ден научава нещо 
ново от живота и се учи от нас - да бъдем добри 
и толерантни хора. Горда съм, че съм нейна 
майка!

ДЕЦАТА СПОДЕЛЯТ

Последната работа/проект на Мария, ко-
я  то много ме забавлява, е урок по рисуване 
в детска градина. Целта е да научи децата да 
ри суват щъркел. Проектът е в дисциплината 
„Слово и образ“ и й предстои изпит. Стискайте 
палци!

Първо се 
скицира

После се 
обработва 

на компютър

Накрая 
се прави 

плакатът

6 АРДУС, бр. 31/2020 г. АРДУС, бр. 31/2020 г. 7ИСКРЕНО И ОТКРОВЕНОИСКРЕНО И ОТКРОВЕНО

20 години от деня, в който беше извършена  първата кохлеарна имплантация 
в  България. Нелек път изминаха родителите на деца с увреден слух, чиито 

рожби, някои вече пораснали, възприемат света на звуците посредством кохлеарните 
импланти. Две майки споделят това, което са преживели и това, което им дава сили да 
вървят напред. А една девойка - Дани (на 5 стр.) и три момичета - Йоанна, Ирен и Гери 
(на 2, 7 и 8 стр.) споделят за участието си в  конкурси и за наградите.

Моето момиченце
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ЕВРОПЕЙСКА СЕМЕЙНА СРЕЩА

На немска земя

Жулиета Пейкова

Ден първи - 4 август. Пътуване. В неделния 
ден пристигнахме в красивото планинско се-
лище. Никол, представителят на домакините, 
ни посрещна топло и радушно. Настаниха ни, 
заедно с всички участници, в хотел с всички 
удобства за провеждане на семинари и обуче-
ния, с които беше запълнена програмата през 
следващите дни.

В Дорфвейл пристигнаха представители 
на 7 държави: Финландия, Франция, Латвия, 
Румъния, Австрия, България и от страната 
домакин - Германия.

Ден втори - 5 август. Проведе се конгрес 
на ФЕПЕДА. Имаше и презентации, и изложе-
ние - експонатите бяха изделията на различни 
фирми за слухови апарати, консумативи и др.

През  изминалата 2019 г., Управител-
ният съвет на Европейската феде-

рация на родителите на деца с увреден 
слух - ФЕПЕДА,  проведе две заседания - 
срещи. За тях разказва представителят ни 
във Федерацията - Антоанета Яричкова, 
зам.-председател на АРДУС.

Първото заседание
Проведе се през април 

в град Базел, Швейцария. 
Участваха представители 
от Франция, Швеция, Гер-
мания, Чехия, Финландия, 
Италия, Румъния, Испа-
ния, България и Швейца-
рия. Обсъди се международното сътрудничест-
во на ФЕПЕДА с други сродни организации на 
европейско и световно ниво. Основните акцен-
ти бяха номинирането на Андре Куенка (пред-
ставителят на Франция) за кандидат на ФЕПЕДА 
в Борда на Европейски форум на хората с ув-
реждания на предстоящите избори; участието 
на председателя на ФЕПЕДА – Сари Палопоски, 
в срещата на Европейска платформа на глухи-
те, тежкочуващите и сляпоглухите. Взе се реше-

Ден трети - 6 август. Този ден презентациите 
бяха посветени предимно на темата за обра-
зованието. 

Ден четвърти - 7 август. Вечерта беше орга-
низирано градинско парти. Мъжете, участници 
в срещата, изпекоха вкусотии на барбекю. 
След като похапнахме, гледахме театрален 
спектакъл на децата, които бяха разделени на 
три групи и всички имаха възможност да се 
включат в актьорската игра. Импровизираха 
и пресъздаваха пантомимични етюди. Кулми-
нацията на шоуто бе изявата на известен глух 
актьор - името му е Жозеф.

Ден пети - 8 август. Последният ден на 
семейната среща. Домакините ни заведоха 
на разходка до Франкфурт. Посетихме уникал-
ната сграда на Европейската централна банка, 
разгледахме всичко, свързано с европейската 
валута - от създаването й до наши дни. След то-
ва се потопихме в атмосферата на старинната 
част на града, с красиво оформения площад с 
фонтан, готическата катедрала „Св. Вартоло-
мей” и живописните мостове над река Майн.

Вечерта беше Вечер на различните на-
ционалности. Всички се бяха постарали да 
представят най-типичното от културата и от 
кухнята на страната си. Ние, представителите 
на България, украсихме масата си с традици-
онни български сувенири, купичка с лютеница, 
плато с нарязан суджук и кашкавал…, които 
привлякоха вниманието и адмирациите на 
останалите участници. Една весела, забавна 
вечер сложи края на семейната среща!

Ден шести - 9 август. Отпътуване
Изводи. Срещнахме нови приятели. Научи-

хме много за проблемите на слуха и добрите 
решения и практики в Европа. Получихме 
полезна информация за образованието на 
децата с увреден слух и постиженията в тази 
област. Дните в Дорфвейл оставиха у нас 
ценни и незабравими спомени!

Нашата Гергана Ангелова е на 9 години. 
От Русе е. Тя е сред 12-е победители в 
тазгодишния конкурс „Ideas for Ears”, в 
който участваха 215 деца от 28 държави. Те 
представиха 171 идеи, които да подобрят 
качеството на живот на хората със слухова 
загуба. С хумор и леко намигване, Гери 
даде идея за алармена система, която да 
буди децата сутрин, за да не закъснеят за 
училище.

И спечели награда - пътуване до цен-
тралата на фирма МED-EL за кохлеарни 
импланти в Австрия, заедно със своята 
майка и с останалите победители от стра-
ната ни. Ще бъде една незабравима среща 
с победителите от другите държави.

ние за членство в Световния форум на слуха. 
Една от основните засегнати теми беше про-

ведената традиционна семейна среща’2019, 
състояла се през август в Германия. Обсъдиха 
се детайлите, свързани с подготовката и орга-
низацията на бъдещите семейни срещи. Все-
общо беше мнението, че организациите на 
родителите на деца с увреден слух в страните - 
членки на ФЕПЕДА, трябва да подкрепят учас-
тието на свои представители. АРДУС подпомог-
на участието на трима родители с децата им. 

Второто заседание 
Състоя се на 4 и 5 октомври в столицата на 

Чехия - Прага. Участваха представителите на 
седем страни - Финландия, Германия, Литва, 
Испания, Франция, Швейцария, България и 
Чехия. Разгледани бяха финансови и админи-
стративни въпроси за текущата 2019-а. Пред-
ставен, обсъждан и одобрен беше бюджетът 

за 2020 г. Председателят на ФЕПЕДА - г-жа Па-
лопоски, представи годишен отчет за дейност-
та на Федерацията за периода 2018-2019 г. 

Никол Шийлинг, проект мениджър на семей-
ната среща през 2019-а в Германия, направи 
презентация и представи подробен финансов 
отчет за срещата. 

Разработен беше и планът за работата на 
ФЕПЕДА през настоящата година. Основните 
акценти бяха свързани с: дейностите за об-
мен; организация на следваща семейна сре-
ща през 2021 г.; оценка на нивото на услугите 
и възможности за социална интеграция на де-
цата и младежите с увреден слух и семейства-
та им на европейско ниво. 

От българска страна беше представен про-
веденият през септември 2019-а. в с. Синемо-
рец Международен младежки обмен, реали-
зиран по програма „Еразъм+”. Отчетен беше 
като успешна практика.

Накрая искам да споделя, че за мен беше 
особено предизвикателство и чест да поема 
поста от дългогодишния представител на АР-
ДУС във ФЕПЕДА - Дарина Панталеева, и да 
участвам в работата на Федерацията.

В началото на август м. г., в живопис-
ното планинско селище Дорфвейл в 

Германия, на около 60 км от Франкфурт, 
се състоя поредната Европейска семейна 
среща на ФЕПЕДА, организирана в сътруд-
ничеството с три асоциации в Германия.

От АРДУС участваха три майки - Мариета 
Салтова, Гюлфидан Кършева и Жулиета 
Пейкова с децата си Меги Капитанова, 
Хемис Александрова и Марио Пейков.

Браво, Гери!

НАГРАДА

ПРОЯВИ, ЗАСЕДАНИЯ, СРЕЩИ
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