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Предоставената субсидия от Държавния 
бюджет за 2020 г. в размер на 98 000 лв. е 
изразходвана по утвърденото и предназначе-
ние с РМС №171 за 2020 г. Асоциацията, като 
национално представителна организация, 
която работи в областта на правата на хората 
с увреждания с цел социалното им приобща-
ване, осъществи дейности по направления.

1. Рехабилитация на слуха и говора, 
развитие на речта и комуникативните 
способности, подпомагане в учебния 
процес и психологическа помощ на деца 
и младежи с увреден слух 

Слухово-речевата рехабилитация, подпома-
га нето по общообразователните дисциплини и 
извънкласните дейности са едно от основните 
направления в дейността на АРДУС. Те са 
най-важната предпоставка за успешното 
интегриране на децата и младежите с увреден 
слух в масовите учебни заведения. В процеса 
на адаптиране и интегриране възникват 
проблеми, отразяват се на психическото и емо-
ционалното състояние на децата и младежите 
с увреден слух. АРДУС подпомага семействата 
им, осигурява психологическа помощ. 

Рехабилитация на слуха и говора, под-
помагане в учебния процес на учениците 
и студентите ни, развитие на речта за хора 
със слухова загуба и психологическа помощ 
получиха 186 човека. Рехабилитацията на 
още 4 деца бяха финансирани със собствени 
средства.

ОБЗОР
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Следва на стр. 2

Информационен бюлетин 
на Асоциацията на родителите 

на деца с увреден слух

Брой 32, януари 2021 г.

АДРЕС: 1000 София, 
ул. „Иван Денкоглу” № 12-14, етаж 5

Тел./факс: 987 26 46
1606 София, п.к. 113
e-mail: ardus@abv.bg

www.ardusbg.com

2020-а година. Трудна, пълна с изпитания, но вече в историята. 
Дейностите и инициативите на АРДУС бяха свързани с проблемите, интересите и 

правата на децата и младежите с увреден слух и семействата им, съобразени с устава, 
целите и задачите на Асоциацията. Проявите преминаха при спазване на въведените про-
тивоепидемични мерки в страната ни за ограничаване разпространението на COVID-19.

В София се проведоха групови занимания 
по български език за ученици от II до V клас и от 
VI до X клас, в които се включиха 15 ученика. 

В индивидуални курсове по английски, 
немски и руски език, по български език и 
математика, роботика, класически балет, 
рисуване, арттерапия, психомоторика и 
лечебно плуване и шофьорски курс, се вклю-
чиха 19 младежи и деца от страната.

2. Подпомагане за закупуване на 
учебници и учебни пособия, батерии за 
Кохлеарни имплантни системи (КИС).

За успешен и качествен учебен процес, 
АРДУС подпомага учащите се с необходимите 
им учебници и учебни помагала. 

Кохлеарната имплантация е ефективен 
и резултатен метод за интеграция и соци-
ализация на децата и младежите с увреден 
слух. АРДУС предоставя възможност да се 
закупупят част от необходимите им батерии. 
По този начин се предоставя възможност 
за ефективното използване на кохлеарния 
имплант, за успешното усвояване на учебния 
материал, осъществяването на социални 
контакти. 

През 2020 г. са предоставени средства:

• за закупуване на учебници и учебни 
 пособия за 100 ученици и студенти от 
 цялата страна и за 28 нуждаещи се 
 ученика в Специалното училище в София 
 бяха закупени учебни пособия 
 със собствени средства.

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

През 2020 г. продължиха дейностите по 
консултиране на семейства на хора с увреден 
слух за социална интеграция и равнопоставе-
но участие в обществения живот, продължа-
ващо обучение, за кариерно ориентиране 
и реализация на пазара на труда на хора с 
увреден слух в гр. София и гр. Пловдив. По 
проекта беше изработен сайт с възможности 
за провеждане на онлайн консултации и 
разпространение на електронни издания за 
безвъзмездно ползване. Срокът на проекта 
е удължен до 30 юни 2021г.

През отчетния период се осъществиха 
следните дейности:

• арт-терапия за деца с увреден слух в град 
Пловдив. 

• иновативни рехабилитационни дей-
ности, чрез използване на театрални похвати 
в град София.

• групови занятия по жестов език за 
родители и членове на семейства, в които 
отглеждат деца с увреден слух в Пловдив и 
София.

• онлайн дискусионна среща на тема: 
„Има ли психология на глухотата” с лектор 
Анна Ройдева, психолог, проведена на 26 
май 2020 г.

През 2020 г. се проведоха се поредица от 
присъствени и онлайн семинари: 
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ПРОЯВИ

- Оказа се, че едно от най-интересните 
предизвикателства за нас, като сърф инструк-
тори през последните пет години, е работата 
ни с хора с увреждания – деца, младежи и 
по-големи – със загуба на слуха, със синдром 
на Даун, с двигателни увреждания, от аутистич-
ния спектър и др. – споделиха инструкторите. 

- При всеки се опитваме и се стараем да открием подход. Опитът ни, придобит през последните 
години, дава положителен резултат. Организацията ни на обучение е все по-добра. Децата и 
семействата им идват всяка година в сърфучилището ни. Увереността и самочувствието на 
преминалите сърфобучението се повишава. 

Контактите и работата ни с АРДУС е поредната успешна колаборация. Хората с увреден слух 
са изключително податливи на обучение, намират се в добро физическо здраве. А с помощта 
на преводач на и от жестов език, прави комуникацията с тях на брега много по-лесна. 

Когато сме в морето, жестовете често се използват при комуникация между нас, както и из-
разителното говорене и четенето по устните. През последните две години с АРДУС практикуваме 
основно SUP сърф, сърф и каяк. Смятаме, че можем да добавим успешно като дисциплина и 
уиндсърфа. Но е важен строго индивидуалният подход или работа в много малка група, за да 
е заниманието успешно. 

Продължава от стр. 1

ОБЗОР

• за закупуване на учебни материали 
 за 6 кабинета за рехабилитация на слуха 
 и говора в гр. София, Стара Загора, 
 Варна, Плевен, Ботевград;

• за закупуване на част от необходимите 
 батерии за кохлеарни импланти системи 
 са подпомогнати 87 човека със средства 
 от държавния бюджет и 8 със собствени 
 средства.
3. Интеграционни и социални дейности 

с нестопански характер в полза на члено-
вете. Рехабилитационни лагери. 

Социалните и културните прояви съдействат 
за преодоляване на социалната изолация и 
интегрирането на децата и младежите със 
слухова загуба в обществото, повишава 
самочувствието и себеоценката им. С реа-
лизирането им се предоставя възможност 
за равнопоставеност и представяне пред 
обществото на способностите и уменията им и 
постигането на една от целите на Асоциацията 
- положителна промяна на отношението към 
хората с увреден слух.

3. 1. Интеграционни и социални дейности 
през 2020-а. 
 На 18 януари, в Центъра за подкрепа на 

АРДУС в Пловдив, сътрудник на Генералното 
консулство на Република Турция представи 
на децата и родителите ни древната техника 
„Ебру”, с която се рисува върху вода. Те имаха 
възможност да създадат свои рисунки. 
 На 21 февруари, за втора година, АРДУС 

беше поканена на отбелязване на Междуна-
родния ден на майчиния език в Пловдив, по 
инициатива на Българо-Турския литературен 
клуб в града. Рисунки на децата бяха декорите 
на сцената, на която се представиха различни 
езици, сред които и българският жестов език. 
Събитието бе съпътствано от програма, с 
участието и на младежи с увреден слух, които 
поздравиха присъстващите с фолклорен танц. 
За принос за езиковото многообразие чрез 
популяризиране на българския жестов език, 
АРДУС получи плакет, а трима от участниците 
бяха наградени с екскурзия до турския град 
Бурса.

 На 1 юни децата, младежи и родители, 
се включиха в старта на инициативата „Спор-
тувай с президента”. В залата на резиденция 
„Бояна” беше представен видеоклип с учас-
тието на Атанас Колинов, младеж с увреден 
слух от Асеновград, който спортува активно и 
постига високи резултати и преподава англий-
ски език на ученици с увреден слух. 

Представител на АРДУС запозна присъст-
ващите с трудностите, през които преминават 
родителите на деца със слухова загуба и 
всекидневните усилия за рехабилитацията и 
интеграцията им.
 На 31 юли, след представлението на 

постановката „Разбойническа история” на 
Куклен театър „Мале-мале”, 12 деца с увреден 
слух участваха в Арт ателие, където с помощта 
на актьорите изработиха сами кукли.

В края на годината в условията на проти-
воепидемични мерки се наложиха промени 
в предварително заложените дейности. Във 
фейсбук страницата ни беше организирана 
„Виртуална Коледа 2020”, в която 65 деца 
и младежи с увреден слух се включиха, като 
представиха изработени от тях картички, 
клипове, споделиха моменти от хобитата си 
и отправиха своите пожелания към всички 
за предстоящите празници. Участниците 
получиха награди.

3.2. Рехабилитационни лагери 
През месец юли се проведе рехабилита-

ционен лагер в Панагюрище, а през август 
в Приморско. В двата лагера се включиха 
общо 115 човека - деца, младежи, родители 
и специалисти. Всеки ден се провеждаха 
часове по рехабилитация на слуха и говора, 
образователни игри и спортни занимания. 
Организираха се посещения и на национални 
обекти, свързани с българската история и 
култура - Историческите музеи в Панагюрище 
и Приморско, архитектурно-историческия 
резерват в Копривщица, скалните образува-
ния в Бегликташ. В Панагюрище лагерниците 
поговориха за изкуството с местния художник 
Нистор Хаинов и с учениците му. 

В периода от 24 до 28 август в местност-
та „Перла” край Приморско се проведоха 
занятия по водни спортове от сърф-училище 
„АКАША”. 

Дейност през изминалата година
4. Дейности в национални и международ-

ни организации, семинари и конференции, 
печатни издания с непазарно разпростра-
нение и информационна дейност 

4.1. Дейности в национални и междуна-
родни организации

Асоциацията активно си сътрудничи с 
организации на и за хора с увреждания, ра-
ботещи в областта на интеграцията на хората 
с увреждания. Продължи дейността си в Наци-
оналния съвет за хората с увреждания към МС 
на Република България, Националния съвет 
на хората с увреждания в България, член на 
Европейския форум на хората с увреждания, 
и в Европейската федерация на родителите на 
деца с увреден слух (ФЕПЕДА/FEPEDA). Поради 
извънредната епидемиологична обстановка, 
свързана с пандемията COVID-19, срещите 
бяха присъствени, неприсъствени и онлайн. 

Председателят на АРДУС продължи участие-
то си в работната група към МОН по изготвяне 
на Закона за жестовия език.

На 4 април и 24 октомври представителят 
на АРДУС участва онлайн в заседания на 
Управителния съвет на ФЕПЕДА. 

4.2. Семинари
И през 2020 г. АРДУС организира семинари 

за родители и младежи:
На 12 юли и на 1 август - семинар с практи-

ческо приложение  „Алпийски тролей и рапели 
за глухи хора - Чудните мостове”, организиран 
от АРДУС и Клуб за планински приложни спор-
тове „Агарта”. Участие взеха19 човека.

На 28 юли в Панагюрище се проведе 
семинар с практическо приложение на тема: 
„Траките, култура и познание”. Проф. Диана 
Гергова, д.и.н. ст.н.с., специалист по тракийска 
археология, представи темата „Траките - кои 
са те” Старини и знание”, като практическата 
част от семинара се проведе в с. Старосел. 
Участниците посетиха тракийските могили в 
селото и в местността „Жабата”. 

Председателят на фондация „Пътят на 
траките” Диана Късметска, представи темата 
„Доброволчество-добротворчество”. Запозна 
участниците с доброволчеството, като стимул 
за гражданска позиция и съпричастност. 

Участваха 32 човека.
4.3. Печатни издания и информационна 

дейност
Информация за дейността на АРДУС се 

публикува на сайта на организацията www.
ardusbg.com, на страницата във Facebook и в 
други печатни и електронни медии. Членовете 
ни и обществото имат възможност да се ин-
формират за дейностите и проявите на АРДУС 
и за предстоящите събития. 

Беше изготвен, отпечатан и разпространен 
поредният 31-ви брой на Бюлетина на АРДУС, 
с информация за дейността през 2019 г.

Сърфучилище „Акаша”

Съвместна инициатива на Клуб за планинско-
приложни спортове „Агарта” и АРДУС

Голямото  преживяване на младе-
жите със слухова загуба, участвали 

в страхотното  приключение - „Алпийски 
тролей и рапели за глухи и слабочуващи 
младежи”, проведено в местността „Чуд-
ните мостове” в Родопите.

Специалисти в сферата на алпинизма, 
спелеологията, психологията и жестовия език 
представиха на участниците информация за 
осигуряването на безопасност и психологиче-
ските аспекти при прилагането на екстремни 
спортове.

Думата „екстремен” означава „краен”, не 
безотговорен. Означава да предизвикаш, по-
срещнеш, познаеш и овладееш естествените, 
вродените страхове в контролирана среда от 
професионалисти -  обучени и квалифицирани, 
които познават всеки детайл на екипировката 
и видовете осигуряване. Поемат отговорност 
за себе си и за другия човек.

През летния лагер в Приморско, 
децата и младежите ни почув-

стваха тръпката да бъдеш сърфист. Ин-
структорите от Сърф училище „АКАША” 
- Илияна Стоилова и Йоан Колев, отново 
им показаха и ги обучиха на тънкостите 
на уиндсърфа. 

240-те метра на алпийския тролей и 60-ме-
тровият скален отвес, по който се осъществи 
асистираното спускане по фиксирано въже, 
практически са израз на абстрактното умение 
да се изправяме срещу страховете си. Позна-
нията и знанията за тях дават възможност да 
бъдат дефинирани инструментите, уменията, 
посредством които разгръщаме потенциала 
си отвъд субективно поставените личностови 
лимити.

Срещата на два свята, обобщавани 
като „различни”, беше опит за търсене на 
средоточието между разграничаващите ни 
характеристики не като дискриминативни, а 
като взаимно обогатяващи се.

Анна Ройдева, член на Клуба    
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Продължава от стр. 1

• на 15 февруари 2020 г. в София на 
тема: „Медийна и дигитална грамотност”, 
лектор проф. д-р Росен К. Стоянов.

• на 15 февруари 2020 г. в Пловдив 
на тема: „Ролята на свръхпротективните 
родители за рисковото поведение при де-
цата”, лектор Йордан Танковски, психолог.

• на 16 май 2020 г. в София на тема: 
„Дигитална грамотност”, лектор проф. д-р 
Росен К. Стоянов.

• на 4 юли 2020 г., онлайн, тема „Граж-
данско образование”, водещ проф. д-р 
Димитър Вацов.

• на 11 юли 2020 г. в София на тема: 
„Съвременната публичност”, лектор проф. 
д-р Росен К. Стоянов.

Асоциацията взе участие в кариерния 
форум „Национални дни на кариера-
та’2020”, проведени на 8 октомври в 
София и на 12 октомври в Пловдив. 
Хората с увреден слух имаха възможност 
да се запознаят с дейността на фирмите, 
участващи във форума, със съдействието 
на консултантите „Подкрепена заетост” и 
жестов преводач.

Участва и в Трудова борса на Агенцията 
по заетостта, клон „Изток”, проведена 
на 22 октомври 2020 г. в „София хотел 
Балкан”. Безработните младежи се запоз-
наха с предлаганите работни места със 
съдействието на консултант „Подкрепена 
заетост”.

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



Пандемията от Ковид-19 по своя вид е житейска криза, която силно повлия върху хората и изведе  на показ индивидуалната и 
колективната им уязвимост. Тя е факт. Прояви сe по различни начини, както чрез противоречивото поведение на множество 

експерти и институции, така и на нивото на индивидуалните човешки реакции.

Йордан Танковски, психолог

Пандемията от 
Ковид-19 по своя 
вид е житейска 
криза, която 
силно повлия 
върху хората и 
изведе на показ 
индивидуалната 
и колективната 
им уязвимост. Тя 
е факт. Прояви 
сe по различни 
начини както чрез 
противоречивото 

поведение на множество експерти и инсти-
туции, така и на нивото на индивидуалните 
човешки реакции. 

Споделеният опит от психолози и по време 
на пандемията беше свързан с това, че се заси-
ли терапевтичната им дейност за овладяване 
на паническите разстройства при семейства, 
работещи в домашни условия. Когато хората 
са изолирани, «мотивационните системи» в 
мозъка им постепенно се изключват - отделя се 
по-малко допамин и ендорфини, поддържащи 
жизнеността, радостта от живота. Ако мозъкът 
не отделя допамин, поради самота и изолация, 
засегнатите изпадат в депресия или прежи-
вяват форми на тревожност. Извънредната 
ситуация даде оснoвание да се заговори за 
стреса по по-различен начин. 

Характеристиките на този пандемичен 
стрес са: невъзможност за социални контакти 
на „живо”; живеене на семействата в изо-
лация и тясно пространство; несигурност за 
бъдещето; работа вкъщи, с децата; спазването 
на ограничителни правила; страх от загуба на 
роднини; невъзможност за излизане навън 
сред природата; усилия за промяна и адап-
тация; непрекъснато излъчване на негативни 
новини и др. Фокусът на разговорите между хо-
рата беше белязан от темата за Коронавируса. 
Тези фактори повишиха стреса и тревожността 
на работещите вкъщи родители. 

Понятието „криза” може да се тълкува 
като опасност, но и като възможност за 
промяна чрез изграждане на различен 
тип житейска устойчивост. Съвременните 
тенденции за управление на стреса са свър-
зани с придобиване на опит и устойчивост в 
екстремна ситуация. Това е, като да се търсят 
възможности за развитие, дори и предизвика-
телни събития, породени от Ковид-19. Много 
ценно за адаптацията по време на пандемията 

е да приемем, че е нормално да сме загрижени 
за здравето си, за оцеляването на близките ни. 
Нормално е да сме тъжни, гневни, объркани 
и уплашени. Някои родители се опитват да 
намалят тревожността си, като подценяват 
ситуацията или я рационализират с различни 
конспиративни теории, но и това е нормално 

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 
върху взаимоотношенията в семейството

Таня Димитрова,
слухово-речев рехабилитатор, 
консултант към ВМА

Най-важното в отглеждането на дете, е 
начинът, по който говорите с него. Доброто 
общуване създава атмосфера на доверие 
между вас. То чувства емоционална подкрепа 
и развива добра самооценка.

Важни елементи на доброто общуване: 
 активно слушане;
 задаване на правилните въпроси;
 позитивно говорене.
Ще се спрем на позитивния език 
Позитивните думи могат да променят мозъ-

ка. Науката доказа, че думи като „мир”, „лю-
бов” и „състрадание” заздравяват определени 
части от мозъка и подобряват когнитивната 
функция. Когато чуваме позитивни думи, се 
чувстваме по-добре и физически, и душевно, 
и емоционално. Това важи и за детето.

Как да говорите позитивно на децата си?
1. Заменете думата НЕ
Нека изреченията ви са положителни. 

Подсъзнанието има свойството да не чува Не-
то и да се фокусира върху самото действие, 
независимо дали е забранено или е поощря-
ващо. Насочвайте детето към това, което бихте 
искали да прави, а не да не прави. Например: 
“Подреди кубчетата”, а не “Не разпилявай куб-
четата!” Опитайте се да използвате по-специ-
фични думи за обяснение на ситуацията. Друг 
пример: Когато виждате, че малкото ви дете се 
движи право към котешката тоалетна, първата 
ви реакция ще бъде „НЕ”, но я последвайте с 
обяснението: „Мръсно е! Ще се разболееш!”. 
Това обяснение, наравно с изражението на 
лицето ви, ще помогнат на детето да научи кога 
и какво не трябва да прави.

Често използвани фрази и положителните 
им алтернативи

Не тичай -> Ходи, моля!
Не прави боклук -> Нека пазим чисто!
Не хвърляй топката вътре -> Моля те, играй 

си навън!
Недей… - > Харесва ми, когато…!
Не -> Знам, че обичаш сладолед, но не е 

здравословно да го ядеш в големи количества!
Не слушаш -> Може ли да ме чуеш!

Как да говорим с детето
Анна Ройдева,
психолог,
докторант по социална психология

Първите де-
сет години от 
професионал-
ния ми опит 
са свързани с 
работа със сля-
по-глухи лица 
и близките им. 
Констелацията 
(съзвездието) 
от методи за 
комуникация, 
чрез които те 
се свързват с 

околния свят, вдъхнови интереса ми към пси-
хологическото консултиране на жестов език.

Поканата да се включа като консултант 
и психотерапевт при изпълнение на проект 
„Равни шансове за децата и младежите с 
увреден слух и техните семейства”, приех с 
ентусиазирана амбивалентност (двойстве-
ност). От една страна, стоеше въпросът дали 
жестовият език препятства изразното разгръ-
щане на дълбинните психологически процеси 
у личността? От друга – какво е общото зад 
различните форми на общуване? 

Човешките страдания и загуби нямат 
дефинирана граматика. Словесната форма 
не винаги може да обхване степента, интен-
зитета, осъзнатостта на емоциите. До поняти-
ята „страх”, „тъга”, „радост”, „любов”, „гняв”, 
„отвращение”, „изненада”, „презрение” има 
индивидуален път, по който всяка стъпка е 
съпроводена от специфични за конкретния 
човек смисъл на знаците, отвъд конвенцио-
налното им значение,  независимо словесни 
или жестови са те. 

При нарушенията на слуха, рехабилитаци-
ята  е свързана с интердисциплинарен подход, 
поради необходимостта да се „артикулира” не 
само речта, а и взаимодействието на личност-
та с обкръжението. 

От малкото дете, което не разбира къде 
и как е позиционирано в семейна ситуация 
на раздяла на родителите си, до възрастния, 
сблъскващ се с животозастрашаващо забо-
ляване, лимитираната словесна комуникация 
провокира възможностите на репрезентация 
чрез динамични игри и занимания, както 
и чрез изразните средства на различни 
изкуства. Интерпретацията им не е само в 
тяхното чуване като физиологичен процес, а в 
слушането като акт на човечност и свързаност. 

Равнопоставеността в шансовете се 
основополага върху информираността и дейст-
веността. Зад първото лежи безстрашието да 
се задават въпроси. Зад второто – куражът 
търсенията да продължат, независимо от 
отговорите.

Подходът

Децата са много чувствителна и уязвима група, която се натовари с изключително много 
стрес по време на пандемията. Помощта за децата, преживяващи стреса от изолацията на 
пандемията, трябва да се извършва постоянно и методично. 

СЪВЕТИ:
 Посрещнете реакциите на детето си с подкрепа и разбиране. Изслушвайте притесне-

нията му, като му осигурите повече любов и внимание. 
 В тежки ситуации децата имат особена нужда от грижи и подкрепа от възрастните. 

Отделете им повече внимание. 
 Създайте възможност да си играят, но наблюдавайте поведението им за гневни или 

тревожни изблици. Ако има такива и зачестяват, обърнете се към психолог.
 По време на пандемията трябва да бъдат близо до най-близките си - майка, татко, баба, 

дядо, братя и сестри. Ако има хоспитализация на родител, е добре да се създаде по-редовен 
контакт между възрастния и детето.
 Доколкото е възможно се придържайте до обичайните си семейни навици и процедури, 

за да се съхрани семейната синергия и децата да не усещат промяната по прекалено стре-
сиращ начин. Ако създавате нови ритуали (различни от обичайните), го правете заедно и им 
обяснявайте защо. Например: невъзможността да се посещават кино, театър, зоологическа 
градина и др. може да се компенсира с гледане на научно-популярни филми и да ги обсъждате 
с децата. Важна е дискусията по време на филмите, даване и искане на обратна връзка за 
поуките от тях.
 Намалете гледането на негативни новини до минимум, особено ако се говори само 

за болести и смърт.
 Обяснете на децата фактите около дадена ситуация. Запознайте ги, с достатъчно 

информация, как могат да се предпазят и защо се ползват маските и дезинфектиращите 
средства. Бъдете личен пример за децата, защото те копират поведението на възрастните.
 Обяснете спокойно и внимателно какво е възможно да се случи при заразяване с 

Ковид-19 (особено, ако член от семейството трябва да постъпи в болница). Кажете им, че в 
болницата лекарите ще се погрижат по най-добрия начин за него.
 За родители на деца с увреден слух е да бъдат по-търпеливи с тях. Не тръгвайте с 

предварителни нагласи, а потвърждавайте казаното от тях.
 Карайте детето със слухова загуба да обяснява негативните си емоции през потреб-

ностите си. Например: ако то изпитва гняв, попитайте го от какво има нужда и го слушайте/
наблюдавайте внимателно, какво ще ви каже. Опитайте се да задоволите потребността му, 
не го съдете за емоцията му.
 Използвайте предмети или рисунки, за да предизвикате въображението му, когато му 

обяснявате различен нов модел на поведение, който трябва да усвои. Използвайте кукли - 
натоварвате всяка кукла с определена роля и я идентифицирате с конкретен познат/непознат 
човек. Разиграйте сценка, демонстрирайте поведението и очакването за промяна за детето 
ви, което също има своя кукла, с която се идентифицира.
 Разговаряйте не само за всекидневните им проблеми или нужди, а за това как се 

чувстват, каква подкрепа очакват. Важно да има диалог родител - дете, а не монолог.
 Когато разговаряте за проблемите, породени от пандемията, наблегнете на поуките 

и възможността да научим нещо полезно от тази криза. Например: че ще прочетем повече 
книжки; ще научим нов език; ще се научим да да бъдем по-единни като семейство; ще бъдем 
по-търпеливи един с друг и т.н.

(стига да не остават дълго в тях). Нормално е 
и да се фокусираме в задоволяване на базис-
ните си потребности - храна, вода, оцеляване 
в безопасно място. Изолацията от „медийните 
атаки” също е нормално защитно поведение. 
Това са реакции на нормални хора в ситуация 
на криза. 

Не викай -> Бъди по-тих/а, моля!
Не ходи там -> Ела тук !
Когато говорите с по-големите деца и те 

споделят свои идеи и мисли, ето някои думи, 
изразяващи по-позитивна реакция: 

Това работи по друг начин. Кажи ми повече 
за това. Мога да ти помогна.

Нека опитаме нещо различно. Нека поми-
слим за това заедно. Ето друг начин да опиташ. 
Искам да чуя идеята ти.

1. Изричайте думи на похвала и насърче-
ние

Назовавайте положителните качества - 
децата не се раждат с готова самооценка. 
Мислят се за такива, каквито им се каже, че 
са. Изтъквайте положителните им прояви и ги 
повтаряйте, нищо, че някои са в миналото. 
Човекът с висока самооценка е добронамерен 
към другите и възприема и тях като такива. 
По-често поема самоинициативата, рискува, 
действа, а това са главните фактори на успеха.

Хвалете детето за добрите му качества, 
положени усилия и добри резултати. Винаги 
има нещо, което не достига - шестицата е с 
минус, играчките са подредени, но не изцяло и 
т. н. Вместо забележка, съсредоточете се върху 
положителното в ситуацията.

Друг вариант е насърчението. То не е точно 
похвала. Изразява това, че вие сте уверени и 
убедени в успеха на детето. Когато са искрени, 
насърченията служат за подобряване на само-
оценката на детето и на взаимоотношенията 
– дете–родител.

2. Научете детето на самоутвърждения
Подскажете му да повтаря многократно 

серия от самоутвърждавания: „аз съм умен, 
добър, хубав”, а НЕ „Аз не съм глупав” – под-
съзнанието пак няма да чуе НЕ-то и ще остане 
само думата глупав
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МАЙЧИНИ РАЗКАЗИ

Петя Атанасова
Майка е на Самуил - Сами, на 2 г. и 6 месеца. 

- Пътят до диагнозата може да е дълъг, въпре-
ки очевидното. За семейството ни беше така, 
макар многобройните лекари от различни 
специалности, с които сме се консултирали, 
да не забелязаха проблема на сина ни и да 
ни успокоят. Сблъсквайки се с глухотата, ни 
връхлетя ураган от негативни емоции - шок, 
ужас, страх, дори чувство на вина. Истината 
е, че със или без вина, нещата се случват и 
нямаме власт над тях, но можем да положим 
усилия, за да се подредят по най-добрия начин. 

За мен и съпруга ми кохлеарната имланта-
ция (КИ) беше начин да се погрижим адекватно 
детето ни да получи шанс за по-добро развитие 
и живот. Запознахме се със семейства, преми-
нали през същите трудности и някак си успяхме 
да повдигнем глави с надежда. Защото нещата 
се случват с упоритост и постоянство, бавно, 
но се случват. 

Познанството ни с други родители ни доведе и 
до запознанството с АРДУС. В началото на пътя 
ни, гледайки видео материали от кампанията 
„Не чувам, но съм тук и имам какво да кажа”, 
в семейството ни дойде вярата. Виждайки 
тези удивителни млади хора колко добре се 
справят, разбрахме, че децата с увреден слух 

не са обречени, има начин да им се помогне, 
но е важен елементът на подкрепа. 

Започна рехабилитацията на Сами. За нас 
беше важно да станем членове на АРДУС. 
Разбрахме, че там ще срещнем най-добрата 
подкрепа, от която се нуждаехме - обменяне 
на опит, запознаване с дейността на организа-
цията, черпене на кураж и сила от родителите 
и близките, които са минали по пътя, който за 
нас тепърва предстои и са се справили. 

За семейството ми глухите хора досега са 
били невидими, признавам. От малък про-
винциален град сме – Кубрат и не съм имала 
възможността да общувам с глух човек. Сега 
обаче, искам всеки да разбере, че детето ми, 
както децата със или без слухови проблеми, Е 
ВИДИМО И ИМА СЪЩИТЕ ПОТРЕБНОСТИ КАТО 

МАЙЧИНИ РАЗКАЗИ

Порасналото ни 
момиче

ВСИЧКИ ДЕЦА - обича да играе, да получава 
внимание от околните, има нуждите като всяко 
момченце или момиченце на неговата възраст. 

Мечтаем синът ни да има пълноценен живот 
и ще се постараем за възможността да го 
получи. Той е късметлия - има си половинка 
- сестричка близначка, с която мечтаем да се 
обичат и уважават, да се подкрепят. Вярвам и 
се надявам, че в даден момент тя ще стане не-
говият най-добър рехабилитатор. Но дотогава 
имаме да извървим дълъг и не лек път... 

Понякога се чувствам, сякаш никога не съм 
знаела, че има глухи хора. А те просто са били 
далеч от мен. Сега съм готова, без притесне-
ние, да запозная света и всеки човек със сина 
си и проблемите му. Защото трябва да се знае 
за хората със слухова загуба! 

Следва на стр. 8

Синът ми

6 АРДУС, бр. 32/2021 г. АРДУС, бр. 32/2021 г. 7ИСКРЕНО И ОТКРОВЕНОИСКРЕНО И ОТКРОВЕНО

Станка Пирянкова, 
град Оряхово, 

- Казва се Добрина, Доби я наричаме. 16-го-
дишна е, учи в СУ „Христо Ботев” в града. С 
кохлеарен имплант (КИ) е от 2 г. и 10 месеца. 

Какво се случи? Година след поставянето и 
преминалото обучение нямаше резултат. Уста-
нови се, че има следоперативно възпаление и 
имплантът беше изваден. 

Стана на 4 г. и половина. Реимплантираха 
я с КИ на фирма МЕДЕЛ. С облекчение забе-
лязахме, че започна да реагира на звуците. 
Обучението продължи - трудно и напрегнато. В 
детската градина нямаше специалисти… 

До II клас се обучаваше с помощта на частен 
логопед. Ходехме и на рехабилитация при слу-
хово-речевите рехабилитаторки Руми и Хриси 
в Ушната клиника в ИСУЛ в София. 

Доби стана третокласничка. Обучаваше я 
друг логопед от ОУ „Никола Вапцаров” в с. Се-
лановци. Впечатли ме, че в училището знаеха 
какво трябва правят.

В началото Доби задържаше вниманието 
си в учебния час само 10 минути. Препо-
давателите забелязаха, че не слуша, не 
внимава и работеха с нея индивидуално. Даде 
резултат. Стана различна - говореше повече, 
внимаваше, съсредоточаваше се. Стана и по-

Марина Калчева, майка 

- Когато Венцислав беше не 6 месеца 
установихме, че слухът му не е наред. Не се 
заслушваше, не се интересуваше от музи-
калните играчки, не се събуждаше при силен 
шум, струваше ми се, че нещо ми липсва в 
контакта с него. 

На 9 месеца направихме първите изслед-
вания. Синът ни имаше проблем със слуха. 
Сложихме цифрови слухови апарати - подарък 
за първия му рожден ден. Но се оказаха без-
полезни. А искахме това да е решение. Една 
евентуална операция ни плашеше… 

Започнахме интензивна слухово-говорна 
рехабилитация с надежда. Прочетох доста 
информация за проблема. Повторихме 
изследванията. Установи се, че слуховата 
загуба е много по-голяма и Венци се нуждае 
от кохлеарна имплантация. Така попаднахме 
във ВМА. Посрещнаха ни специалисти и хора. 
Дадоха шанс на детето ни да се развива - 
направиха успешна операция, поставиха 
му кохлеарен имплант (КИ). Продължихме 
със слухово-речевата рехабилитация в ОЦ 
„Яника” в София. 

Живеем в Стара Загора. Пътувахме често, 
но усилията си заслужаваха. Срещнахме 
родители на деца със слухови проблеми, 

Теменуга Христо-
ва от Русе, 
майката на Георги 
- амбициозно и 
упорито момче

- Синът ми е на 8 г. 
През 2016 г., когато 
беше на 4 г., след за-
боляване, лекарите 
установиха, че има 
частична загуба на 

слуха и на двете уши. Последваха изследвания, 
аудиограми и му предписаха слухови апарати 
- нещо ново за Гошко. 

Закупихме ги. Но, за да свикне да възприе-
ма звуците, думите и изреченията с тях, беше 
необходим кратък период на приспособяване. 
Полека-лека свиква и оттогава ги носи не-
прекъснато. Успя успешно да се интегрира в 
масово училище.

Обича спорта. В свободното си време 
тренира ушу (бойно изкуство, с хилядолетна 
история). Но, за да постигне майсторството, са 
необходими тренировки и най-вече практика. 

спокойна, по-любознателна. Може би тайната 
беше в прекрасно съчетания екип от логопед, 
психолог и ресурсни учители, които чудесно 
вършеха работата си, допълваха се. Работеха 
и със съучениците на Доби - обясняваха им 
как трябва да се отнасят със съученичката си. 
Организираха състезания от типа кой на колко 
нови думи ще я научи и обсъждаха резултатите 
в часа на класния…

Годините минаваха. Доби успешно издържа 
матурата в VII клас. Продължи в СОУ „Христо Бо-
тев” в Оряхово. Не спира работата с логопеда. 
С нова ресурсна учителка е, която я спечели 
много бързо. В гимназията й е трудно. Има 
предмети, с които се справя - математиката, 
информатиката и икономиката. Езиците и 
разказвателните са й трудни, но с упоритост 
постига резултати 

Откакто членуваме в АРДУС, Доби стана 
неузнаваема. Контактите, приятелствата, 
които създава, й помагат да научи нови думи 
и изрази, да поправя грешките в речта си. Има 
още какво да се желае в говора, но да не бъдем 
максималисти. 

За електронното - онлайн обучение. Кош-
мар! Защо? Поради няколко причини: бързо 
говорене, липса на камера понякога, много 
домашни и умора от продължителното седене 
пред компютъра. Аз, като майка, влизам с нея 
в повечето часове, за да й помагам. Промених 
работното си време, за да съм от понеделник 
до петък всяка сутрин до нея.

Гордеем се с прекрасното ни момиче, което 
с труд се научи да говори. Беше пълничка, 
но отслабна, много. Продължава да учи и да 
тренира всекидневно. Поддържа връзка с 
приятелите си от АРДУС. Обогатява социалните 
си контакти. Да стане психически стабилна, 
всички преминахме през трудности и напреже-
ние. Но стана! Това беше и целта на работата 
с психоложката ни. Успя! 

Сега порасналото ни момиче е весела, 
любознателна и уравновесена тинейджърка, 
с мечти и цели. Обича да се шегува. Дава 
всичко от себе си, за да помогне на някой 
в беда.

минали по нашия път. Свързахме се с АРДУС, 
получихме още информация и подкрепа. 

Времето минаваше, но първите думички не 
идваха. Не знаехме причината. Стигнахме до 
болница във Виена - специализирана в поста-
вянето на импланти и настройката им. Оказа 
се, че има технически проблем с процесора. 
Смениха го. Продължихме с рехабилитацията 
и резултатите се появиха. Безкрайно щастие е 
да чуеш първите думи на детето си. 

Две години след първия КИ, поставихме 
втори - в болница „Тракия” в Стара Загора. 
Направихме необходимото, за да говори 
синът ни и да разбира говора. Тръгна на 

детска градина, трудно се интегрираше. Проб-
вахме в Специализираната детска градина в 
София. Там беше до първи клас. С Венци се 
преместихме в София. Съпругът ми и дъщеря 
ми останаха в Стара Загора. Непрекъснатото 
пътуването между двата града продължи 
близо 2 г. 

След първи клас решихме, че е готов за ма-
сово училище. Върнахме се в Стара Загора. 
Решението ни се оказа правилно. Днес Венци 
е щастливо момче в IV клас. Постига добри 
резултати в масовото училище и най-важното 
- има приятели. Обича да пътува, да мечтае, 
да търси съкровища, да работи в зоомагазин.

В чувствата, които сме изживели, имаше 
и страх, и отчаяние, и вина. Но сме вярвали 
с надежда, че нещата ще се случат. И се 
случиха. Благодаря на Фани Михайлова и Жа-
смина Иванова, първите ни слухово-речеви 
рехабилитатори. Благодаря на проф. Цветков 
и доц. Дончев от ВМА, на доц. Руев от болница 
„Тракия”. Благодаря на ОЦ „Яника” - на Таня 
Димитрова и специалистите, които научиха 
Венци да говори и да бъде добър човек. 
Благодаря на борбените майки - Галя, Меги и 
Катя, показали ни пътя, по който да вървим. 
Благодаря им и за изпитото кафе заедно.

Благодаря ти, АРДУС! 

Ралица Пейкова, 
майка на Пресияна - 9-годишна. От Габрово. 

- Разбрахме, че не чува, когато беше почти 
на 2 г. Първото изследване на слуха направи-
хме в болница „Тракия” в Стара Загора. След 
него не можеше да се каже със сигурност дали 
детето ни има някакво нарушение на слуха. 
Наложи се второ. Отново в болница „Тракия“. 
Потвърди, че Преси има невросензорна 
загуба на слуха и на двете уши… 

Така стигнахме до първите слухови апара-
ти. Дъщеричката ни стана на 2 г. и половина. 
Започнахме рехабилитация в Ст. Загора. Пъ-
тувахме от Габрово веднъж седмично. Реха-
билитаторката настояваше да имплантираме 
детето и отказваше да работи с него, докато 
не му бъде поставен кохлеарен имплант (КИ). 

Срещнахме се с родители на имплантирани 
деца и по техен съвет потърсихме второ 
мнение в София - в ИСУЛ. 

Малкият борец

Моят бъдещ 
изобретател

Георги има голямо влечение към роботика-
та. Мечтае да стане изобретател на роботи. Но 
сега училището е на преден план. Справя се 
отлично с учебния материал Не среща труднос-
ти, един от най-добрите ученици е в класа. Но… 
често се случва съученици му, които не знаят 
нищо за увреждането на слуха, да се смеят на 
дете, което носи слухови апарати. Така стана 
и при него. Но, временно. Пък и той не се 
впечатлява от подмятанията им. 

Дните ни минават бързо. Моите – запълнени 
с работа и домашни ангажименти, неговите - с 
уроци, тренировки, занимания по роботика. 
Георги е на „ти” с дистанционното. Но…, му 
липсват приятели. Ще има, със сигурност ще 
има и то много. Защото е добро момче и ще 
бъде искрен и честен приятел!

Дъщеря ми



ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА 
С УВРЕДЕН СЛУХ (ФЕПЕДА) 

се проведе онлайн през октомври 2020 г. 
Разказва представителят ни в Европейската 
федерация - Антоанета Яричкова, зам.-пред-
седател на АРДУС.

В дневния ред бяха включени отчети и 
доклад за дейността през отиващата си година. 
Отбелязано беше, че 2020 г. бе изключително 
трудна. Пандемията COVID-19, обхванала све-
та, повлия на работата и планираните дейности 
от ФЕПЕДА. Въпреки това, успяхме да реали-
зираме онлайн фотокампания под надслов 
„Заедно за бъдещето”, с която отбелязахме 
30-годишнината на Европейската федерация. 
В изработения клип с кратки интервюта се 
представиха деца и младежи със слухова 
загуба от цяла Европа. Клипът е публикуван 

на интернет страниците на организациите, 
членуващи във Федерацията.

Голям проект, осъществен през изминалата 
2020 г., е „Семейно проучване”. Целта е да 
предостави актуални информация и сведения 
за положението на децата и младежите със 
слухова загуба в отделните страни на Европа. 
Такова проучване се провежда на всеки 10 
години, като първото е започнало през 2000 
г. Проследяват се сферите и държавите, в 
които се подобрява качеството на живот 
на децата и младежите със слухова загуба и 
семействата им. Идентифицират се лицата, 
които продължават да създават трудности за ус-
пешната интеграция на децата с увреден слух в 

обществото. Проучванията и анализите от тях 
се използват при формирането на политиката 
на Европейската федерация на родителите в 
дългосрочен план. Анкетата беше преведена 
на 16 езика. Анкетирани бяха 1273 родители 
на деца и младежи със слухова загуба от 26 
страни. Резултатите все още се обработват и 
ще бъдат публикувани допълнително.

Общото събрание прие плана за действие 
през настоящата 2021 г. Съставът на Управи-
телния съвет беше преизбран. Членовете на 
Бюрото на ФЕПЕДА също бяха преизбрани: 
Сари Палопоски, президент; Андре Куенсе, ге-
нерален секретар; Кармен де Ламо и Козмин 
Брашов, вицепрезиденти. 

От изследвания и срещата с тяхната 
рехабилитаторка, стана ясно, че Преси 
чува с апаратите и на този етап не е нужно 
поставянето на КИ. 

Посещавахме Центъра за ранна рехабили-
тация в детска ясла „Вълшебство” в София. 
Благодарение на Светла Коралска беше 
постигнат някакъв успех в настройката на 
слуховите апарати и за първи път детето 
започна да реагира на звуци… Дъщеря ни 
навърши 4 г. и спряха посещенията в яслата.

Станахме членове на АРДУС по препоръка 
на родители. През следващите две години 
минахме през много трудности – сблъсък с 
институции, с рехабилитатор, който отказа 
да работи с детето ни, защото не е имплан-
тирано, с рехабилитатор, който се учеше да 
работи и т.н. Но никога не се отказахме. Ви-
наги в точния момент съдбата ни поднасяше 
малки чудеса и попадахме на хора, които ни 
помагаха дъщеричката ни да върви напред. 
Като Невена Михайлова, благодарение на 
която установихме, че детето ни много труд-
но чува със слуховите апарати, които носи. 
Последва смяната им. Тогава чухме първите 
му цели разбираеми думи. Рехабилитацията 
протичаше вкъщи. 

Започнахме да ходим и на организираните 
от АРДУС рехабилитационни лагери. Запоз-
нахме със семейства, с децата им. Срещнах-
ме подкрепа, за да продължим напред.

От една година всяка седмица пътуваме от 
Габрово до София, за да посещаваме в събота 
и в неделя Кабинет „Невени” на слухово-
речевия рехабилитатор Невена Михайлова. 
Благодарение на нея, Преси каза първите 
си изречения. Успешно започна и завърши 
първи клас. Сега е във втори. Справя се 
успешно с предизвикателството - онлайн 
обучение. Отличен художник е, със собствен 
стил и нестихващо вдъхновение. 

Мигове 
от живота на 
едно семейство

ФЕПЕДА
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ИСКРЕНО И ОТКРОВЕНО

Силвия Лисова, майка 

- Дария се казва дъщеря ни. Роди се и живо-
тът ни се промени. Колики, зъбки, неспане по 
цяла нощ. През това минават всички родители. 
Момиченцето ни се развиваше нормално, 
започна гукането, опити да се повтарят разни 
звуци и си мислехме, че всичко е наред. 
Стана на годинка и половина. Започнахме да 
се чудим, дали всичко е както трябва – тя не 
говореше… 

Тръгнахме по изследвания. Увериха ни, че 
детето е в норма. Добре, в норма. Но защо, за 
Бога, не говори? С татко й Стефан - най-добрия 
татко на света, хванахме багажа и отидохме в 
болница „ТОКУДА”. Попаднахме на прекрасен 
лекар, каза ни: „Не мога да помогна. Отивайте 
в ИСУЛ и търсете професор Попова.” 

На следващия ден бяхме в ИСУЛ. Назначиха 
изследване на слуха „BERA” и какво чухме: 
Дария има двустранна невросензорна загуба 
на слуха… Това е момент, който не се забравя 
– първо мислиш, че не си чул добре, после идва 
истерията, отричането – как, моето прекрасно 
дете, този ангел, няма да ме чуе как й казвам, 
че я обичам? Плачеш, крещиш, даже и сега 
плача, като пиша… 

Казаха ни, че съществува кохлеарна им-
плантация, която дава възможност на хората 
без слух да чуват. Събрахме семейния съвет, 
въпреки че решението си беше на татко й 
и мое, и обявихме, че ще я имплантираме, 
нямаме право да й го откажем. 

След не много мислене избрахме „Кохлиър“. 
Така започна новия „раздел” в живота ни. Не 
познавахме дете с имплант, нито родител на 

глухо дете… Запознахме се с инж. Борислава 
Величкова, със слуховите рехабилитатори 
Хриси и Руми и полека-лека тръгнахме… Първо 
се учиш да чуваш, да слушаш, да възпроиз-
веждаш. В този процес се запознахме с други 
семейства. Станахме и част от АРДУС. Вася 
Вергова и Ани Ройдева – неотлъчно до нас! 
Правят нещата по-лесни и по-красиви. Дария 
ги обича много! 

АРДУС – благодарим за всичко! Че ни дава-
хте и ни давате цялата информация, от която се 
нуждаем! За любовта, с която се отнасяте към 
нас! За контактите, за всички мили семейства, 
с които се запознахме и с които обсъждаме 
този не лек, но успешен път!

Без рехабилитация на слуха и говора няма 
как да се случат нещата. Пътят е дълъг и труден, 
но светлина в края на тунела има. Да чуеш 
прекрасното гласче на детето си, да чуеш как 
те нарича мама – велико е, няма по-хубаво 
усещане! 

Дари вече е на 5 г. Говори безспир, дори 
понякога я молим да помълчи малко.

Не знам дали съм била полезна със своята 
изповед. Просто искам да ви кажа, че нещата 
стават, дори бавно и постепенно. Не се отчай-
вайте! Надежда има!

Благодарим на Христина, Румяна, Вася, Ан-
на, Борислава, на всички от АРДУС - от сърце! 

Поздрави!
Дария, мама Силвия и татко Стефан
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