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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

АРДУС изпълнява проект BG05M9OPOO1-2.011-0006 - „Равни
шансове за децата и младежите с увреден слух и техните семейства”, който стартира на 1 април 2018 г. и е с продължителност
33 месеца. Основната цел е създаването на предпоставки за
активно социално включване на деца и младежи с увреден слух
и семействата им. Проектът приключва в края на 2020 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
По проекта през миналата година стартира успешно информационната кампания „Не чувам, но съм тук и имам какво да
кажа”. Клипът беше представен пред голям брой зрители
по време на благотворителната инициатива „Българската
Коледа” и на националния научно-образователен фестивал
„Намереното поколение”.
В бр. 30 на бюлетина от 2019 г. ви запознахме и с основните
акценти и със специфичните цели, поставени и изпълнявани от
участниците в проекта със съдействието и помощта на екипа
от специалисти. В този брой ще ви представим съветите на
консултантите към проекта.

КОНСУЛТАНТИТЕ

Подкрепено образование
Ива Евстатиева
Повече от две десетилетия работя в СУУУС “Проф. д-р Дечо
Денев“ в София като слухово-речев рехабилитатор на деца и
младежи с увреден слух, обучавани в масови училища.
През годините се включих и в дейностите на АРДУС, насочени
към на комуникативните възможности и знания на учениците и
повишаване чувствителността на обществото към тези уникални
личности и равнопоставеността им в света на чуващите.
Участието ми като консултант подкрепено образование в проект
„Равни шансове на децата и младежите с увреден слух” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, с бенефициент АРДУС,
за мен е прекрасна възможност да помагам на младежите с увреден
слух за справяне с всекидневните предизвикателства в академична
среда и подготовка за изпити.
В изпълнение на дейностите, възложени ми по проекта, се срещам
с преподаватели от различни учебни заведения и образователни
организации и ги запознавам със спецификата, уникалността и
възможностите на младежите с нарушен слух. С цел бъдещата им
реализация на пазара на труда работя и върху развитието на речта и
ги подготвям за бъдещи срещи с работодатели, подготовка на документи за кандидатстване на работа и насоки за по-добро представяне
на интервю за работа.
По време на занятията им давам нови знания за правописа, граматиката и лексиката на българския език и повишаване на уменията
за самопредставяне и подобряване на комуникативните умения.
Платформата за онлайн консултации, създадена по проекта, ми дава
възможност в директен разговор да помагам и на младежи от цялата
страна, както и да публикувам свои текстове по различни проблемни
теми, вълнуващи не само учащите, но и техните родители и преподаватели.
При участието на АРДУС в
Националния научно-образо
вателен фестивал „Намерено
то поколение”, проведен в на
чалото на година в НДК, имах
възможността да представя
две презентации, свързани
със спецификата при общува
нето и обучението на децата и
младежите с увреден слух.
Темите предизвикаха дис
кусия и повишиха познанията на присъстващите за възможност
ите и спецификите на децата и младежите ни.

Прояви
Организираните от АРДУС семинари и проведени в Пловдив и в
София, бяха по програмата на проекта „Равни шансове за децата и
младежите с увреден слух и техните семейства”. Водещ беше психо
логът Йордан Танковски. На всички въпроси психологът отговори
изчерпателно. Проведени бяха и дискусии по отделните теми.

„УПРАВЛЕНИЕ
НА КОНФЛИКТИ”
Милена Гъркова
Това беше темата на семина
ра в града на тепетата, която
предизвика интерес сред чле
новете и симпатизантите на
Асоциацията. Проведе се на 16
ноември м. г. в зала „Вагнер” в
хотел „Лайпциг”.
Водещият направи богата и
много интересна презентация.
Разкри ни как да анализираме
конфликтите, как да разпознаваме техните причини и прояви и
как да се научим да комуникираме
в конфликтна ситуация или как
да я предотвратим. Последваха
разисквания, в които присъстващите активно се включиха.
Задаваха въпроси. Дискутираха
различни конфликтни ситуации.
Споделяха истории, преживявания и личен опит.
Участниците в този интересен,
дори поучителен семинар, си
тръгнаха доволни, че научиха нещо ново и полезно. Надяваме се,
че ще има подобни разяснителни
прояви, които ще ни помогнат във
всекидневието.

„ПРАВОТО МИ
ДА СЕ ДОКАЗВАМ”
Мария Кръстева
Под това наименование пре
мина семинарът в края на но
ември м.г. в София.

След запознаване с правилата
за работа от психолога Йордан
Танковски, в първата сесия се
разискваха темите: „Видовете
деструктивни поведения - пасивно агресивно, манипулативно и
как да ги разпознаем”; „Какви са
характеристиките на тези поведения”; „Какво е асертивното
поведение като алтернатива
на другите деструктивни поведения”.
Във втората сесия се разгледаха: „Асертивното поведение
- умението да казвам НЕ”; „Можем
ли да казваме НЕ”; „Можем ли да
правим комплименти, без да
се притесняваме”; „Можем ли
да отстояваме себе си, без да
се страхуваме”; „Можем ли да
разбираме кога ни манипулират”.
В края на тази сесия се проведоха и ролеви игри.
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Упражнения за говор
в бебешка възраст

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Да използвам ли жестове с
детето си? Те ще навредят
или ще помогнат?

Таня Димитрова, слухово-речев рехабилитатор,
управител на ОЦ „Яника”, консултант във ВМА

Предлагаме ви няколко идеи.
Да включите жест при кому
никация с малкото дете има
много ползи. Като цяло, връз
ката ви с него ще се задълбочи
и ще става по-близка и топла.
Освен това:

Какви са първите стъпки на децата с увреден слух, които ще
доведат до успех в слушането и говоренето? Как да помогнете
на детето си в ранната бебешка възраст, когато комуникацията е
трудна? Не е трудно, дори е естествено и не са необходими скъпи
играчки.
ДА ЗАХВАНЕМ ЩИПКИТЕ
НА МАМА
На ръбчето на кутийка или
кухо кубче защипваме домакински щипки. Целта отново е
фина моторика. Докато карате
децата да го правят, говорете им
активно.

РАЗВИВАНЕ НА ФИНА
МОТОРИКА ЧРЕЗ СЛАМКИ
Децата поставят сламки за
пиене в празно шише от шампоан. Колкото повече се запълва
гърлото на шишето, толкова
задачката се усложнява. С малко
помощ се справят и току-що
проходилите.

Направихме квадрат от хартия, върху него разпръснахме
нарязани хартиени парченца. Да
ги съберем с четката вътре в квадрата! Колкото просто, толкова и
ефективно. Смята се, че центърът
на говора в мозъка е до този на
фината моторика. Всичко, което
стимулира деликатните фини
движения, стимулира и говора.

 Децата, които използват
жестове, развиват по-богат
речников фонд и по-добре
учат и разрешават проблемни
ситуации.
 Когато отрано могат да изразяват нуждите и желанията
си, те се чувстват комфортно
емоционално и се повишава
самочувствието им.
 Наличието на първи език
позволява на овладяващите
втори, да разпознават и разбират новия материал на базата
на наличния си езиков опит.

МЕТЕНЕТО РАЗВИВА ГОВОРА

ИЗТЕГЛИ ИЗНЕНАДА
ОТ ТОРБИЧКАТА
Това е игра, която децата много
харесват и се изненадват всеки
път от играчката, която им се
пада. Детето изважда от торбата
играчка, без да я вижда. Важно е
след това играчката да бъде „изиграна”. То я докосва, чува какъв
звук издава и произнася свързани
с нея звуци. Бебето е „О-о”, змията
е „С-с”, топката си е топка, която си
подавате един на друг.

 Различни жестове можете
да научите от интернет, от
курсове и от специални книжки. Можете да използвате и
свои идеи, а детето също ще
ви подскаже някои жестове.
Започнете с няколко прости
жеста и постепенно добавяйте
нови.
 Използвайте жестове в
рутинните всекидневни дей
ности - при хранене, преобличане, къпане.
 Четете заедно бебешки
книжки с големи картинки. Покажете картинката, направете
жеста и изречете съответната
дума.
 Включвайте жестове, когато
пеете бебешките песнички.

НАТИСНИ ИЛИ ЗАВЪРТИ

СЪОТВЕТСТВИЕ ПО ЦВЯТ

С тази игра постигаме няколко
цели – спазване на поредност на
действията, умения на пръстите
последователно да натискат и
завъртат след подадена инструкция, назоваване на съответната
играчка, която се показва след
действието – „Ето, КОТЕ! Здравей,
КОТЕ!“. Когато прибираме чрез
натиск играчката, стимулираме и
детето да каже „КОТЕТО отива да
спи…..ШШШШ! Спи коте!“ Децата
харесват тази игра и тя може да
бъде повтаряна.

Набавете си цветни части от
конструктор или дребни елементи каквито ви хрумнат. Важното
за тях е да има цветни кутийки в
същия цвят.
Давате указания, които детето
трябва да изпълни: „Зелено.
Постави зеленото в зелената
кутия”.
Първоначално то може да не
схване изискването, но щом му
покажете как зеленото попада
в зелената кутя, се забавлява да
съотнася по цвят предметите.

 Повтаряйте жестовете,
използвани при горните
дейности и когато играете с
детето.
 Изговаряйте думата едновременно с жеста.
ДУХНИ СВЕЩИЧКАТА
e упражнение за въздушната
струя, с която по-късно ще излизат цели изречения! Можете да
доближите пръстчето на детето и
да възкликнете „Ох!”. То усеща топлината и се научава, че огънчето
може да пари неприятно.
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 Ключът е в постоянството и
повторението. Съобразявайте
се с това, че моториката на
детето се развива в момента.
То ще прави жестовете все
по-добре.
 Идеята е да сте отпуснати и
да се забавлявате с жестовете.

Консултанти в болнични заведения
Румяна Василева,
слухово-речев рехабилитатор
в СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”,
изнесен кабинет в ИСУЛ
КАУЗАТА НИ
е да подкрепим семействата след
установяване на слухово увреждане на детето им. Предоставяме
им информация за възможностите и местата за рехабилитация на
слуха и говора на територията
на страната. Информираме ги за
дейността и подкрепата, предоставяна от АРДУС. Инициираме
срещи с други семейства, вече
поели по пътя да научат децата
си да чуват и говорят и могат да
споделят опита си. Помагаме на
родителите да направят информиран избор при вземане на решения за предстояща кохлеарна
имплантация. Работим с екип
от аудиолози и съдействаме по
време на настройките на слуховите апарати (СА) и кохлеарните
импланти (КИ). Извършваме ин
тензивна рехабилитация на
слуха и говора и изготвяме инди-

видуални програми за работа по
местоживеене.
Детето Ви вече e с КИ или СА.
Сигурно се питате - какво е в
състояние да чува и какво да
направите, за да му помогнете?
РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ
ЗА СЛУШАНЕ
То трябва да ги развие, независимо дали е с КИ или със СА, за да
започне да осмисля звука, който
чува. Със слухопротезирането му
се дава възможност да чува, но
да разбира какво чува е процес
на обучение, който не се случва
спонтанно. Уменията за слушане
се развиват на етапи, както дру
гите умения. Колкото повече се
практикуват, стават по-добри!
Ако не се развиват, приетите чрез
импланта звуци няма да носят
смисъл и ще се възприемат от детето като постоянен, безсмислен
шум, който след всяка настройка
се усилва и ги кара да се отказват
от носенето на КИ или СА. Ще се
научат да използват слуховите си
протези, само когато имат нужда
от тях и станат част от организма

им. Всички деца трябва да се
научат да слушат, независимо
дали имат или нямат загуба на
слуха.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
НА ЗВУЦИТЕ
В ранните етапи, терминът
„умения за слушане” означава
откриване и реагиране на звук.
Децата започват да реагират на
звук, както от човешки глас, така и
от околната среда - кучешки лай,
клаксон и т.н. От този етап слушането се развива в способност да
се прави разлика между звуците.
ОЧАКВАНИЯ
При първоначалната настройка може да сте били изненадани,
доволни или разочаровани от
реакцията на детето си. При КИ
повечето започват със стандартни настройки на процесора,
така че реакциите им на звуци се
различават. Винаги говорете без
притеснения с екипа от Центъра
по КИ, който ще се опита да Ви
върне увереността и да Ви даде
обяснения на въпросите, които
Ви безпокоят. Съществува цял

свят от звуци, който Вие и детето
трябва да откриете и да извлечете най-доброто от използването
на КИ или СА.
ОБЩУВАНЕТО
е двустранен процес. Говорим с
новородените, сякаш ни разбират и си мислим, че с усмивки и
гукане ни говорят. Чрез игрите
децата се учат да играят ролите
и на говорител, и на слушател,
което по-късно създава основа
за успешна комуникация. Може
би вече сте открили начин за
комуникация с детето си, но след
като е слухопротезирано, трябва
да разговаряте с него като говорещ и слушащ.

Театрални похвати
Групови занятия по иновативни рехабилитационни дейности
чрез театрални похвати за деца с увреден слух и семействата им
Анна Данкова, театрален режисьор, психодраматист и педагог
Основната ми цел е да развия доверие, атмосфера на споделя
не и партньорство с децата. Това е най-важната база за развитие
на спонтанност - основен инструмент не само за актьорската игра
и присъствие, но и за развитието на многопластова, самоуважа
ваща се утвърдена личност.
НАЧАЛНИЯТ ЕТАП

ВТОРИЯТ ЕТАП

ТРЕТИЯТ ЕТАП

Опознах
спецификите
на
децата - говорни, психически,
умствени, физически. С всяко, по
адекватен за възрастта и темперамента му начин, работя върху
артистичността, спонтанността
и личната му самоувереност. Използвам ролята като инструмент
за работа.
А разширяването на репертоара от вътрешни роля
е път към психическо здраве,
интелигентност,
механизъм
да се посрещат проблемите,
адекватност, самоутвърденост,
спонтанност. Използвам ситуационни и ролеви игри, базирани
на фантазии и идеи от децата.

Добавих работа върху различни
текстове, за да се обърне внимание
на техники (актьорска задача), които включват вътрешно действие,
реализирано чрез интонация, пауза, сила на гласа. Импровизационните игри с текст подпомагат децата в осъзнаването на промяната на
смисъла на обективния текст, чрез
промяната на вътрешния смисъл и
намерение. Работили сме със звук
и с движение на тялото - децата
артикулират физическите, звуковите и вербалните си механизми,
тренират се в импровизация
и партньорство. Реализира се
посредством конкретни задачи на
принципа на груповата игра.

Започна първият подетап по
създаване на спектакъл, който
да се представи в края на юни
т.г. Текстът е базиран на пиесата
„Когато розите танцуват“ на Валери Петров, като оригиналният
текст е съкратен, редактиран и
адаптиран спрямо възрастта,
вълнуващите теми и харесваните изразни средства от децата
с увреден слух, както и спрямо
темперамента и възможностите
на всяко дете .
ОСВЕН ФАКТА
ПО ОБОГАТЯВАНЕ
НА ЛИЧНИЯ СВЯТ
чрез работа върху различни роли по метода на спонтанността

и груповата динамика, децата
ще се докоснат до спецификата
на Шекспировия театър. Те ще
сменят костюми на сцената, ще
свирят на инструменти и ще пускат сами музиката си. Ще сменят
ролите си, ще правят клоунада, но
и ще са в съвременният контекст
на клоунадността, ползвайки
актуални музикални технически
средства и жанрове. Ще работят
и с визуална мултимедия, сами
ще правят светлинните ефекти.
Така традиционният Шекспиров театър ще бъде преведен
в
съвременния,
актуален,
вълнуващ и живян от децата с
увреден слух свят, който избират
и харесват.
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ПРОЕКТ

Подкрепена заетост

Силвана Павлова
Приетата от ЕС дефиниция за „Подкрепена заетост” е
оказване на помощ и подкрепа на хора с увреждания или
други групи хора в неравностойно положение, да полу
чат и запазят платената си работа на отворения пазар
на труда. Фокусира се върху възможностите, а не върху
увреждането. Първо се оказва подкрепа на лицето, в съ
ответствие с индивидуалните му потребности. След това,
чрез предоставяне на консултации - на работодателите.

КОЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО
ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА?
Това е CV - професионална автобиография, европейски
формат. Лицето, което търси работа, на първата среща се
запознава с консултанта.
Как да премине по трънливата пътека - работакандидатстване-търсене?
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
ПРИ ПИСАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
● Адаптирайте я всеки път към съответната позиция.
● Внимавайте дали използвате правилния формат.
● Обърнете внимание на цялостното оформление.
● Не лъжете.
● Не забравяйте, че добре написаната автобиография
е първа крачка към работата.
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ
ПРИ ПИСАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
● Прекалено дълга.
● Печатни и граматични грешки.
● Неорганизираност.
● Лошо форматиран текст.
● Неподходяща снимка.

ОСНОВЕН ПРИНЦИП
НА „ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ”
Подкрепа, не повече от необходимата и не по-малко от
тази, която е потребна.
Дейности, които се основават на оказване на помощ на
лице с увреждане, търсещо желана и подходяща работа,
както и на институция (организация) да намери подходящ
работник за обявено от нея свободно работно място.

При всяко кандидатстване за работа,
кандидатът се интервюира.
НЯКОИ ОСНОВНИ СЪВЕТИ,
КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ИНТЕРВЮТО
● Не закъснявайте.
● Изберете облекло, съответстващо на длъжността,
за която кандидатствате.
● Оценете себе си обективно - имайте готовност
да говорите за силните и слабите си страни.
● Запознайте се с колектива, в който ще бъдете.
● Не пропускайте възможността да зададете и въпроси.
● Бъдете честни в отговорите си.

ДЕЙНОСТ НА КОНСУЛТАНТА,
КОГАТО КОНСУЛТИРА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
● Предоставя подкрепа и помощ на лице с увреждане,
което търси да намери и се задържи на желано
и подходящо за него работно място.
● Предоставя подкрепа и помощ в първоначалните етапи
на професионалната адаптация на лицето с увреждане
на работното му място.

Нещо много важно! Внимателно прочете договора за работа, за да знаете какво подписвате.
Има разлика между трудов и граждански договор. (Виж табличката!)
РАЗЛИКИ МЕЖДУ ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
ТРУДОВ

ГРАЖДАНСКИ

Предмет е самият жив труд на работника или служителя
(работна ръка, работна сила).

Извършване на определена работа за постигане на
конкретен резултат.

РАБОТНИК, СЛУЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Продължително и многократно изпълнение

До постигане на резултата, за еднократно изпълнение

Има работно време, работно място, трудова дисциплина,
йерархия.

Свободен от тези неща, но възложителят може да не
одобри резултата.

Има определени права - на отпуски, почивки,
обезщетения, условия на труд

-

Осигуровки за всички социални рискове

Не всички рискове

