
30 години - родители, слухово-речеви рехабилитатори, педагози, лекари - вървим ръка 
за ръка, стъпка по стъпка, за по-доброто бъдеще на децата и младежите с увреден слух.

Тази година АРДУС отбелязва 30 години, в които сме обединени около мисията хората с 
увреден слух да намерят своето достойно място в обществото. 

Асоциацията извършва дейности и инициативи, свързани с проблемите, интересите 
и правата на децата и младежите с увреден слух и техните семейства и за промяна на 
отношението на обществото към хората с увреден слух.
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Мария Кръстева, 
председател УС на АРДУС

През годините председателите на 
АРДУС - Венета Василева, Дарина 
Панталеева, Кирилка Гъркова и 
аз, Мария Кръстева, сме работили 
със сърце, упоритост и последова-
телност за по-добрата социална и 
личностна реализация на децата 
и младежите с увреден слух и в 
подкрепа на техните семействата.

Как се случи това да съм член на АРДУС, 
член на Управителния съвет, а в последните 
години - председател на Асоциацията? 

На 25 години човек, завършил университе-
та, машинен инженер, създал семейство, си 
мисли, че живота му се подрежда по най-до-
брия начин, но ...съдбата понякога ни поднася 
изненади.

През 1989 г. се роди моят син - недоносен, 
в седмия месец. Три месеца лекарите в Първа 
градска болница в София се бориха за живота 
му. Спасиха го, но когато Васко стана на две 
години и половина, открихме, че вследствие на 
приемането на животоспасяващ антибиотик, 
слухът му е увреден… ГЛУХ! След шока, който 
преживяхме цялото семейство, си казах, че 
моят син, въпреки глухотата си, ще расте и 
ще се развива като всяко друго дете. С Васко 
извървяхме дълъг и труден път - с много пре-
пятствия, сълзи и усмивки. След безкрайни 
часове рехабилитация на слуха и говора, без-
сънни нощи над учебниците, всичките усилия 
бяха възнаградени. Той завърши средното и 
висшето си образование заедно с чуващите 
си връстници. Благодаря на Ива Евстатиева, 
Наталия Георгиева, Маргарита Кръстева – 
сурдопедагози, Румяна Маринова - логопед, 
и Атина Илиева, учител по математика и 
информатика за голямото им добро сърце, 
професионализъм и подкрепа през годините. 

И така, като член на АРДУС, а по-късно и като 
председател на организацията, работя за кау-
зата децата и младежите с увреден слух да се 

чувстват равноправни в общество-
то, да не бъдат дискриминирани, 
наранявани и отхвърляни. Да имат 
самочувствието, че могат - да учат, 
да работят, да се забавляват, всеки 
според индивидуалните си способ-
ности и интереси. Това, което ме 
е водило през годините, е мисълта 
„Няма невъзможни неща!”.

Спомням си времето, в което 
Управителният съвет провеждаше 

заседанията в домовете ни, във фоайето на 
Културен дом „Красно село”, когато купувахме 
учебни пособия и коледни подаръци и ги изпра-
щахме по пощата на членовете.

Но нещата през годините се промениха. 
Асоциацията ни има офис в центъра на София, 
в сградата на СГБ. Има създадени центрове 
за подкрепа на хора с увреден слух в София, 
Пловдив, Стара Загора и Габрово. В тях се 
предлагат консултации за социална интегра-
ция и равнопоставено участие в обществения 
живот, организират се различни занятия, 
срещи на членовете, учебни часове. 

С много желание, усилия, целенасочена 
работа успяхме да реализираме социални, 
образователни и рехабилитационни проекти, 
международни младежки обмени, проведени 
самостоятелно или в партньорство с други ор-
ганизации, които дадоха възможност за нови 
дейности, за придобиване на нови знания и 
умения, за създаване на нови приятелства. 

Благодаря на членовете на АРДУС за 
гласуваното доверие и оказаната подкрепа 
през годините. Благодаря и на колегите от 
Управителните съвети за успешната съв-
местна работа!

За мен АРДУС е едно голямо семейство, 
в което споделяме и тъжни, и щастливи 
мигове, заедно преодоляваме трудностите, 
свързани с живота на нашите деца и младе-
жи с увреден слух и работим за по-доброто 
им бъдеще.

 Честит 30-годишен юбилей, семейство и 
приятели!

години заедно!

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.
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История, която 
пишем с любов

Венета Василева

Бях на малко пове-
че от 30 години, когато 
създадохме АРДУС, а 
ето че и нашето „дете” 
празнува 30-годишен 
юбилей! Това е добър 
повод да се върнем 
към началото и да си 
припомним хора и събития от младостта - 
нашата и на организацията.

Синът ми е роден през 1984 г. с практическа 
глухота вследствие на рубеола по време на 
бременността. Като повечето родители от това 
време преминах през лекари, екстрасенси и 
пълна липса на опит какво точно трябва да пра-
вя, за да бъда полезна на детето си. Имах нужда 
да споделям с други хора в същото положение. 
Познавах много родители и постепенно в мен 
започна да назрява идеята за организация, 
която да ни обединява, още повече, че това 
беше времето на промените и на появата 
на първите неправителствени организации в 
България. 

НАЦИОНАЛНО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКО 

ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩНОСТТА 
НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

Стр. 4, 5
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И като отговор на моите мисли, във вестник 
„Тишина” се появи кратък призив от журнали-
ста Пламен Константинов, светла му памет, 
за създаване на родителска организация. 
Отидох в редакцията, запознах се с всички 
работещи в нея, но се оказах единствената, 
откликнала на призива. Решихме заедно, че 
ще бъде по-добре, ако аз се обърна към дру-
гите родители чрез вестника. Идеята се оказа 
сполучлива: потърси ме Анастасия Николо-
ва, тогава рехабилитатор в ЦРСГ в Павлово 
и майка на дете с увреден слух. Съпругът й, 
адвокатът Стоян Николов, оказа неоценима 
помощ в създаването на устава на Сдружение 
на родителите на деца с увреден слух. 

Учредяването се състоя на 23 февруари 
1992 г. в залата на СГБ. Присъстваха много 
родители, специалисти и симпатизанти. Съ-
битието беше отразено от екип на специали-
зираното предаване за хора с увреден слух 
на БНТ. Беше приет устав на сдружението и 
избран Управителен съвет. Аз бях избрана 
за председател (шест години останах на този 
пост), а Стоян Николов - за зам.-председател. 
Сред първите учредители бяха Дарина и Хрис-
то Панталееви, Анастасия Николова, Иван 
Бойчев, Венелин Иванов и Мария Михайлова, 
Катя Дионисиева, Таня Киричетова, Румяна 
Първанова, Ели Иванова, Рени Ангелова, 
Красимира Стайкова и много други (моля да 
бъда извинена, че не изброявам всички). 

След съдебната процедура по регистрация 
Сдружението на родителите на деца с увре-
ден слух (по-късно „сдружение” беше проме-
нено на „асоциация” заради благозвучието 
при съкращаване) започна своята дейност. 
Можем да се гордеем и с факта, че сме една 
от първите неправителствени организации в 
България.

Иска ми се да избягам от клишето „Всяко 
начало е трудно”, но няма как: така беше. 
Всяко нещо, което правехме тогава, беше 
трудно и за първи път. Нямахме опит, нямахме 
пари, нямахме офис. Опит трупахме постепен-
но, като се включвахме в различни обучения 
заедно с други неправителствени организа-
ции. Пари събирахме от спонсори, буквално 
обикаляйки от врата на врата. 

Никога няма да забравя как с Мария Ми-
хайлова, светла й памет, обиколихме Женския 
пазар, за да съберем пари и дребни лаком-
ства за децата по повод някакъв празник. 

Тогава бяха мутренските времена, така че в 
историята на АРДУС присъства даже спонсор-
ство от една от силовите групировки. Липсата 
на офис също затрудняваше сериозно рабо-
тата на организацията. Събирахме се на уп-
равителен съвет във фоайето на Културен дом 
„Красно село” или по домовете на някои от нас.

През есента на 1992 г. г-н Клаус Льонинг от 
Люксембург, тогава изпълняващ длъжността 
ковчежник на Европейската федерация на 
родителите на деца с увреден слух (FEPEDA), 
посети нашата страна. Той беше осъществил 
среща с председателя на СГБ г-н Васил Панев, 
на която поставил въпроса за създаване на 
родителска организация в България. Г-н Па-
нев с удоволствие го информирал, че такава 
вече е създадена. Срещнах се с г-н Льонинг, 
той ме запозна с дейността на FEPEDA и от-
прави покана за присъединяване. Отново с 
помощта на СГБ бяха подготвени необходи-
мите документи и изпратени на тогавашния 
председател - г-н Бале от Франция. България 
беше приета за асоцииран член на FEPEDA 
и поканена да участва в ежегодните междуна-
родни срещи.

Първата среща, на която присъстваха ро-
дители и деца от България, беше през 1993 г. 
в Испания. Това, което видяхме и чухме, даде 
силен тласък на дейността на нашата органи-
зация. За мен бяха важни не само интерес-
ните доклади на специалистите и показаните 
технически помощни средства, а и срещите 
с родители от цяла Европа. Непрекъснато от-
кривахме, че проблемите ни си приличат, а ро-
дителите еднакво се вълнуват за бъдещето на 
децата си, независимо в коя държава живеят. 
Бяхме приети топло и безрезервно и другите 
родителски организации, някои с многогоди-
шен опит, се стараеха да ни окажат помощ с 
информация и съвети. Някои от идеите, които 
донесохме от чужбина, тогава звучаха еретич-
но на българска почва, но с времето ние ги 
наложихме. „Интегрирано обучение”, „учас-
тие на семейството в обучението”, „право на 
избор на родителите”, „обучение на родите-
ли”, „специализирана литература за родите-
ли”, „ресурсни кабинети по местоживеене”, 
„допълнителна рехабилитация и извънкласни 
дейности като чужди езици, музика, пантоми-
ма, рисуване” - това са дейности, които вече 
не учудват никого.

Друго голямо събитие от историята на 
АРДУС е признаването на организацията 
за национално представена с решение № 
1149/17.10.1996 г. на Министерски съвет. 
Това се дължи най-вече на упоритата рабо-
та на г-жа Таня Киричетова, тогава член на 
Управителния съвет, която събра информа-
ция за необходимите действия от наша стра-
на и с помощта на УС подготви документите. 
В резултат на новополучения статут АРДУС 
стана член на Националния съвет за ре-
хабилитация и социална интеграция и по-
лучи право на субсидия. 

Първата държавна субсидия беше 7319 
лв. за 1997 г. с основни пера: издаване на 
специализирана литература и бюлетин, до-
пълнителна рехабилитация, рехабилитаци-
онни лагери, обучителни семинари, извън-
класни дейности, социално подпомагане, 
закупуване на учебни пособия. 

Голямо събитие за АРДУС беше успешна-
та защита на първия ни проект през 1997 
г. на тема „Развитие на умения за взаимо-
помощ между родители на деца с увреден 
слух с цел оцеляване и излизане от социална 
изолация”, финансиран от Фондация „Разви-
тие на гражданското общество”. Основната 
заслуга за разработването и изпълнението 
на проекта принадлежи на г-жа Ели Иванова. 
Този проект беше изключително разнообра-
зен по съдържание. Организираха се обучи-
телни семинари за родители, осъществиха се 
съвместни прояви на глухи и чуващи деца – 
концерти, изложби, дейности като рисуване, 
театър, пантомима, дърворезба. Раздадени 
бяха и хранителни пакети. Първият ни успе-
шен проект ни е особено скъп, а натрупаният 
опит ни позволи да продължим с увереност, 
че сме на правилния път и да защитим още 
много проекти.

Искам да споделя, че докато пишех тази 
статия, много се вълнувах. Лица и събития 
преминаваха пред очите ми, много лица на 
родители, специалисти и симпатизанти, които 
изградиха нашата организация през години-
те. Как мога да забравя Мария Михайлова, 
Мамето, която беше винаги до нас, пома-
гаше, подкрепяше, съветваше и неуморно 
превеждаше на жестомимика. Как мога да 
забравя труда на председателите на АРДУС, 
поели поста след мен, които укрепиха орга-
низацията и продължиха да я развиват през 
годините. Как мога да забравя труда на учи-
телите и рехабилитаторите, които работеха 
всеотдайно с нашите деца. Как мога да за-
бравя родителите от цялата страна, толкова 
различни, но обединени от общата грижа за 
бъдещето на нашите деца.

Можем да се гордеем, че след 30 годи-
ни АРДУС продължава да съществува като 
сериозна и утвърдена организация. Силата 
на една организация е в хората, от които се 
състои. Пожелавам много здраве и успехи 
на Мария Кръстева, нашият дългогодишен 
председател, на Управителния съвет, на 
учителите, рехабилитаторите и превода-
чите, на всички родители и техните семей-
ства, на всички, които са съпричастни с 
дейността на АРДУС и им благодаря.

Продължаваме заедно! 
Честит юбилей!

История, която пишем с любов



АРДУС - част от живота, 
нашият и на децата ни

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ СПОДЕЛЯТ

Дарина Панталеева

Когато описваме 30-годишната история 
на АРДУС, неминуемо стигаме до осъзна-
ването на факта, колко богата и изпълнена 
с дейност и събития е тя, каква важна и 
непреходна роля има в живота на децата ни.

Аз съм един от тези родители, имащ привиле-
гията дълги години да работи за АРДУС. Защото 
АРДУС е не просто организация на родители 
на деца с увреден слух. Тя е кауза, за която 
родители, приятели, съмишленици обединяват 
усилия. 

Няма да забравя ентусиазма, желанието 
за работа, старанието, които Управителният 
съвет полагаше в периода 1999 г.–2001 
г., когато бях председател. Първи брой на 
информационен бюлетин на АРДУС, първи 
занимания на децата ни по английски език, 
семинари, срещи, лагери ... и заседанията на 
Управителния съвет, провеждани в кафето на 
Младежки дом „Лиляна Димитрова” (все още 
нямахме офис). Години, изпълнени с трудности 
и предизвикателства, но и с удовлетворение 
от свършената работа и успешните дейности. 

Поглеждайки назад във времето за пореден 
път се убеждавам, че можем да се гордеем 
с нашата асоциация и нейното сериозно 
присъствие не само в България, а и в Европа. 
АРДУС е член на FEPEDA (Европейска феде-
рация на родителите на деца с увреден слух) 
от 1993 г. 

От 2001 г., като член на УС на АРДУС, отго-
варях за международната дейност на АРДУС 
и връзките й с FEPEDA. През 2009 г. АРДУС 
стана член на Управителния съвет на FEPEDA, 

от 2012 г. - член 
на Изпълнителното 
бюро на FEPEDA, 
редом с организа-
циите от Испания, 
Франция, Ирлан-
дия, Финландия, Нидерландия и Германия. 
Това бе признание за нашата асоциация, 
за работата и усърдието на всички родители. 
АРДУС е първата организация от Източна 
Европа, достигнала членство в Управителния 
съвет и Изпълнителното бюро на FEPEDA. Асо-
циацията ни стана активен член в семейството 
на FEPEDA. През годините участници в нашите 
семинари бяха Силвана Барони, председател 
на FEPEDA, Бърнард Дейли, председател на 
FEPEDA, Ели Мартин, член на УС на FEPEDA. 
За да се стигне до провеждането на заседания 
на УС на FEPEDA в София. 

Програмата за побратимяване в рамките 
на федерацията ни даде възможност да станем 
близки приятели с ирландската асоциация 
DeafHear - нашите побратими. Така през 
2010 г. две момичета, Десислава и София, 
бяха на стаж в Дъблин, а трима младежи бяха 
участници в проекта „Nothing is impossible” 
по програма Леонардо през 2012 г., чийто 
домакин бе DeafHear. 

АРДУС участва активно в дейностите на 
FEPEDA. Имахме представители в семейните 
срещи във Финландия и Германия. Редовно се 
включвахме в обсъждането на всички важни 
въпроси, свързани с децата и хората с увреден 
слух: включващо обучение, неонателен скри-
нинг, субтитриране, услуги, предоставени на 
семействата с деца с увреден слух и други.

Срещи, разговори, дискусии, семинари, 
проекти - дейности в името на децата ни. 
През всичките тези години АРДУС е била част 
от живота ни. Давала е възможност на децата 
ни да се развиват, да създават приятелства, 
да придобиват самочувствие, да стават 
по-добри. А на нас, родителите, ни е давала 
увереността, че ще се справим, споделяйки 
помежду си проблемите, които ни засягат. 
АРДУС не е просто група родители. Това е 
жив организъм, който ни помага да вървим 
напред. 

В личен план АРДУС ми е дала много – 
удовлетворение, че работя с екип за каузата 
на децата с увреден слух, нови приятелства...

Благодаря на всички членове на Управител-
ния съвет, с които съм работила в рамките на 
тези 22 години. Вие ми дадохте много, заре-
дихте ме с оптимизъм и вяра, че проблемите 
са преодолими, когато заедно ги решаваме.

В този ред на мисли искам да си спомним 
Стефка Николова, Мариана Ласонова и Люд-
мила Илиева, съвестни и отговорни майки, 
които работиха всеотдайно за АРДУС като 
членове на УС, и които вече не са между нас.

Пожелавам на всички настоящи и бъ-
дещи членове на Управителния съвет на 
АРДУС да продължат делото на тези, които 
бяха преди тях - да защитават интересите и 
да отстояват правата на децата ни.

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

АРДУС, бр. 34/2022 г. 3ЮБИЛЕЙ



Благодарим ти, Мария!
Има хора, които не можеш да забравиш, независимо колко 
често си се срещал с тях. Те така те увличат с енергията 
и силата си, че ти неволно се присъединяваш и с учудване 
виждаш, че нещата могат да бъдат по-лесни, по-успешни, 
ако ги правиш с усмивка и любов. Имахме удоволствието да 
работим с такъв човек. Ако кажеш Мария Михайлова, може 
би не всички ще се сетят коя е, но като кажеш Мамето, 
всички ще се усмихнат. Въпреки многото си ангажименти, 
тя винаги намираше добра дума за всеки, отделяше време за 
дълги разговори. Работеше за каузата на нашата организа-
ция от самото й създаване, взимаше участие във всичките 
й прояви, помагаше всекиму. Тя беше едно от лицата, които 
греят със своя собствена светлина. 

Благодарим ти, Маме! 
Всеки от нас носи частица от теб в себе си…  Липсваш ни!

ОБЗОР

Дейности на АРДУС през 2021 г.
НАЦИОНАЛНО 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО 
ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩНОСТТА 
НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ

4 АРДУС, бр. 34/2022 г.АКТУАЛНО

IN MEMORIAM

Мария Кръстева,
председател УС на АРДУС

АРДУС осъществява дейност в областта 
на интеграцията на хората с увреждания, 
съдейства за по-добрата социална и лично-
стна реализация на децата и младежите с 
увреден слух, подкрепя и подпомага техни-
те семейства.

През 2021 г. реализираните дейности бя-
ха съобразени с Устава, целите и задачите на 
организацията и Програмата за дейността на 
АРДУС, но извънредното положение наложи 
някои ограничения, предимно в интеграцион-
ните дейности и семинари.

Рехабилитацията на слуха и говора, раз-
витието на речта и комуникативните спо-
собности, подпомагането в учебния про цес 
и психологическата помощ на деца и младе-
жи с увреден слух са дейности, които се осъ-
ществяват през цялата година. През отчетния 
период са проведени: часове за рехабилита-
ция, подпомагане в учебния процес и психоло-
гическа помощ на 205 деца и младежи и гру-
пови занимания по български език и развитие 
на речта и арт терапия на 40 човека. В инди-
видуални курсове са се включили 23 човека.

През отчетния период за закупуване на 
учебни пособия и учебници са се възполз-
вали: 99 ученици и студенти от страната и 25 
нуждаещи се ученици от СУУУС „Проф. д-р Де-
чо Денев” в София, както и специалисти, рабо-
тещи в кабинетите за рехабилитация в София, 
Берковица, Ботевград, Варна, Плевен, Стара 
Загора и Хасково.

Подпомогнати с батерии за Кохлеарни им-
плантни системи са 111 деца и младежи.

Интеграционните и социални дейности с 
нестопански характер - посещение на театри, 
арт ателие, работилници в полза на членовете, 
се провеждат през цялата година и в тях взеха 
участие 130 човека.

В проведените рехабилитационни лагери 
през лятото в Трявна и Приморско участваха 
125 човека - деца, младежи, родители и специ-

а листи. С участието в различните дейности, де-
цата и младежите с увреден слух получават въз-
можност да развият своите знания и умения, 
компетенции и квалификация.

В организирана във фейсбук страницата ни 
„Виртуална Коледа 2021” взеха участие 68 
човека и получиха коледни подаръци, закупе-
ни със средства на организацията.

През 2021 г. организацията проведе следни-
те семинари: на 15 май - онлайн семинар на 
тема „Масовата култура и съвременното об-
щество”, с лектор проф. д-р Росен К. Стоянов и 
на 5 юни в х-л Шипка - присъствен семинар за 
родители и младежи с увреден слух на тема: „Ре-
хабилитация, образование и трудова заетост на 
хората с увреден слух”. От специалистите - Ру-
мяна Василева и Ива Евстатиева, родителите 
получиха насоки, свързани с рехабилитацията 
при различна загуба на слуха и слухопротези-
ране и възможностите за образование на де-
цата и младежите с увреден слух. Консултант 
Подкрепена заетост Силвана Павлова запозна 
участниците в семинара с темата за трудовата 
заетост при хората с увреден слух; с подготов-
ката за кандидатстване за работа на хората с 
увреден слух, комуникацията с работодатели-
те преди и след наемане на работа на човек с 
увреждане. Поговорихме си „На открито” със 
Славина Лозанова за българския жестов език 
и неговото място в комуникацията, обучение-
то и образованието на децата със слухови на-
рушения. Психологът Анна Ройдева запозна 
участниците с темата „Клипово мислене: по-
следствията на технологичното развитие вър-
ху начините, по които възприемаме и обработ-
ваме информацията”.

В електронен и печатен вариант бяха раз-
пространени издадените през годината бюле-
тини брой № 32 и 33.

Информация за дейността на АРДУС, 
предстоящи събития иинформационни ма-
териали се публикуват на сайта на органи-
зацията www.ardusbg.com и на страницата 
ни в Facebook.

Следва на стр. 5

През 2021 г. Асоциация на родителите 
на деца с увреден слух реализира Нацио-
нално социологическо проучване за общ-
ността на хората с увреден слух, в рамки-
те на проект „BG05M9OP001-2.011-0006 
„Равни шансове за децата и младежите с 
увреден слух и техните семейства”, финан-
сиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020, Прио-
ритетна ос № 2 „Намаляване на бедността 
и насърчаване на социалното включване”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. 

Целта бе, стъпвайки на емпирични данни 
и анализ, да се изследват потребностите на 
хора с увреден слух и техните семейства от-
носно текущото състояние и възможности за 
социална интеграция чрез трудова заетост, 
достъпност при продължаващо образова-
ние, удовлетвореност от услугите, предлага-
ни в общността и достъпност до съвременни 
технологии при слухопротезиране. 

За да намери отговор на тези въпроси, 
АРДУС, в партньорство с доказани специ-
алисти и заинтересовани страни, се обър-
на към над 500 представители на целеви-
те за изследването групи от цяла България. 
Основните тематични гнезда, които бяха 
изследвани, са слухопротезиране, рехаби-
литация, образование, трудова заетост и 
достъпна среда. 

В следващите редове може да се запоз-
наете с основните акценти от резултатите 
на проучването. 

СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ
В област слухопротезиране само 65,6% от 

анкетираните споделят, че слухопротезира-
нето след установяване на слуховата им за-
губа, е извършено навременно и са имали 
възможност за информиран избор. 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ
В област рехабилитация се наблюдава ви-

сок процент на ползвалите ранна рехабили-
тация на слуха и говора - 85,8% от допита-
ните. 42,9% от тях допълват, че според тях 
жестовият език има място само като подпо-
магащо средство в процеса на рехабилита-
ция на слуха и говора, и то по преценка на 
рехабилитатора и/или родителя.

ОБРАЗОВАНИЕ
В област образование се наблюдава 

тревожният факт, че за 75,1% от анкети-
раните липсвало качествено интегрирано 



Румяна Василева, Христина Славкова

През изминалата година бяхме поставени 
в условия на ограничения и принудително 
дистанциране, които имаха потенциала да 
вкарат живота ни в позиция „на изчакване”. 
Ролята на непосредственото общуване 
беше поета от общуването през социалните 
мрежи и платформи за комуникация. Те 
ставаха все по-влиятелни и беше въпрос на 
време да се интегрират в образованието. 

В работата на слухово-речевите рехаби-
литатори, децата с увреден слух и техните 
семейства, в създалата се реалност също тряб-
ваше да се открият и приложат нови методи и 
подходи за реализиране на рехабилитацията 
на слуха и речта във всичките й направления. 
Ние специалистите трябваше да разчитаме на 
съдействие от страна на родителите за провеж-
дане на заниманията с децата, започвайки от 
осигуряване на най-тривиални условия като:

- редовна и достатъчна за видеокомуника-
ция интернет връзка

- осигуряване на място за учене, което детето 
да възприеме като „своето място” от жилището, 
на което се среща с рехабилитатора си

- време от ежедневието на семейството, в 
което да може да присъства родител, който 
активно да участва в провеждането на зани-
манията

- осигуряване на целия набор от дидактични 
материали, изработени съвместно с рехабили-
татора, за целите на успешната рехабилитация

Благодарение на създадените условия, чрез 
платформи за комуникация от АРДУС, се раз-
шириха възможностите за успешно и достъпно 
за повече деца провеждане на рехабилита-
ция. Бяхме чели и чували за тази форма на 
рехабилитация в Австралия, Америка, Южна 
Африка и други места, където разстоянията са 
големи или достъпът до специалисти е труден. 
Колегите, прилагащи такъв тип комуникация 
със семействата на деца с увреден слух от 
много години, отразяваха ефективността й в 
различни публикации и форуми, но докато не 
се потопихме реално в условията на дистанци-
онната рехабилитация, не повярвахме докрай 
в нейните положителни страни. 

Сега, след почти 3 години работа от дистан-
ция, можем наистина да потвърдим казаното 
от нашите чуждестранни колеги - тази алтер-
нативна форма на рехабилитация е не само 
възможна, но и много ефективна и полезна 
за децата и семействата им. 

Активното участие на родителите създаде 
съвсем различна нагласа и обогати предста-
вите за същността и възможностите на слу-
хово-речевата рехабилитация, което стана 
пред поставка за значително повишаване на 
резултатите на децата. Дистанционната реха-
билитация даде възможност на родителите не 
просто да се включват в рехабилитационния 
процес, но и реално да придобият умения за 
подготовка на материали и провеждане на 
заниманията с децата си в домашни условия. 
За родителите, според нас, това беше най-по-
ложителният ефект от съвместната ни работа 
през екрана. В условията на присъствена 
рехабилитация провеждаме занимания с де-
цата, поставяме задачите за работа вкъщи 
и очакваме от родителите да ги изпълнят 
почти като професионалисти, но без те да 
имат уменията на такива. Често родителите не 
присъстват в кабинета по време на рехабили-
тацията, а и практиката показва, че дори и да 
наблюдават работата в кабинета и да слушат 
нашите разяснения, те не винаги ни разбират. 
Това се дължи на факта, че слухово-речевата 
рехабилитация е специфична дейност, разви-
ваща познавателната способност на децата и 

понякога е трудно да се разбере от родителите 
какви са целите, които трябва да се постигнат с 
изпълнението на дадена задача. По време на 
онлайн рехабилитацията ние комуникираме 
с децата, насочваме родителите, но те са 
тези, които са от другата страна на екрана и 
от тях в по-голяма степен зависи успешното 
провеждане на терапията. 

Вярваме, че обучението на родителите в 
целите на слухово-речевата рехабилитация 
и начините за тяхното постигане е изключи-
телно важно, защото именно те са моделът за 
подражание, който детето следва и от който се 
учи. Когато един родител притежава уменията, 
тогава той се освобождава от притесненията 
дали греши при изпълнението на задачите и 
дава воля на своята креативност, като това се 
интегрира и във всички моменти от общуване-
то, а не само по време на ученето. Не трябва 
да забравяме, че децата възприемат и се учат 
от хората наоколо през цялото денонощие, а не 
само в часовете по рехабилитация. 

Наложената ни от обстоятелствата дистан-
ционна рехабилитация можем да наречем 
„Училище за родители”. Тя предоставя въз-
можности на родителите да придобият умения 
за подготовка и провеждане на слухово-речева 
рехабилитация в домашни условия по начин 
приятен за децата и да засили връзката между 
родители и деца.

С идеята за значението на родителската 
ангажираност като условие за ефективна слу-
хово-речева рехабилитация, ние споделихме 
на сайта на АРДУС няколко студии с насоки за 
работа в ежедневния живот на семействата 
на децата с увреден слух, под заглавието 
„Рехабилитация вкъщи”, както и книжката 
„Слухово възприятие и първи стъпки в слухо-
вата работа”, която е част от поредица книжки, 
създадени в помощ на родителите. 

Убедени сме, че използвайки възмож-
ностите, предоставяни ни от социалните 
мрежи и платформи за комуникация, слухо-
во-речевата рехабилитация може да стане 
по-ефективна и достъпна за все повече 
деца с увреден слух и техните семейства, 
независимо къде по света се намират.

ОБУЧЕНИЕ

Социалните мрежи и платформи за комуникация 
в услуга на дистанционната рехабилитация 

АРДУС, бр. 34/2022 г. 5СПЕЦИАЛИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ

образование на ученици с увреден слух и 
обучени специалисти, които да подпомагат 
процеса на интеграция и образование. 

За да получат допълнителна подкрепа, на 
32% им се е налагало да изберат учебно за-
ведение, което не е по местоживеене, а на 
16,4% да променят първоначално избрано-
то учебно заведение поради възникнали про-
блеми с интеграцията и достъпната среда 
спрямо ученици с увреден слух. 

Фрапиращи са данните за деца и младежи с 
увреден слух, които са се сблъсквали с агресия 
и дискриминация на база увреждане в учебно-
то заведение - 82,5% от отговорилите.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
В област трудова заетост 65,6% споделят, че 

хората с увреден слух нямат равен достъп до 
трудова заетост, а 39,6% са използвали лични 
контакти за започване на трудова заетост. Да 
се подобри стимулирането на работодателите 
от страна на държавата е основната препоръ-

ка, която дават допитаните. 
ДОСТЪПНА СРЕДА

В област достъпна среда на 23,2% от рес-
пондентите им се е налагало временно или 
постоянно да променят населеното място, 
в което са живели, за да получат по-добри 
възможности за рехабилитация и интегра-
ция. Най-голямото притеснение в дълго-
срочен план за 53,1% от анкетираните е 
невъзможността за реализация на пазара 
на труда.

Продължава от стр. 4

НАЦИОНАЛНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБЩНОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕДЕН СЛУХ



ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
положителни и отрицателни страни
Наталия Георгиева

Пандемията от Covid-19 доведе до сериозни промени в образованието. Много са диску-
сиите относно положителните и отрицателните страни на обучението в електронна среда.
Дистанционното обучение при децата с увреден слух се осъществява с редица трудности. 
За съжаление, има деца, при които, освен че е непълноценно, то е невъзможно без пълната 
подкрепа на родител.

Tази форма на обучение не беше очаквана 
и може би затова в началото бе приета добре 
от учениците. Те бяха изключително ентусиази-
рани от факта, че се премина от традиционен 
начин на преподаване към онлайн обучение. 
Работеха усилено и с желание. Към края на 
учебната година мотивацията им спадна, умо-
рата от работата зад електронните устройства 
нарасна и ефективността на учебните занятия 
намаля.

Можем да отчетем различни положителни 
и отрицателни страни на обучението в ОРЕС. 

Затрудненията на това обучение се раз-
ли чават при отделните възрастови групи. 
Най-малките нямат самоконтрол, по-трудно 
им се привлича и ангажира вниманието, 
началното ограмотяване на първокласниците 
е почти невъзможно от разстояние, затруднено 
е усвояването на нови думи и понятия, трудно 
се работи за разбиране на непознат текст, 
коригиране или автоматизиране на звукове. 
По-големите ученици могат да се справят сами, 
но при тях дисциплината не е на много високо 

ниво. Те губят интерес за работа, апатични са 
и понякога депресирани.

Като недостатък и за малки, и за големи 
можем да отбележим липсата на живия контакт 
при общуването както с учителите, така и със 
съучениците; намаленото физическо натовар-
ване, за сметка на заседяване пред устройства-
та; липса на технически средства, проблеми с 
тях и интернет връзката. Невъзможността на 
родителите да упражняват непрекъснат кон-
трол, както и комфорта на дома, при някои 
деца води до липса на старание и дисциплина 
в работата, опити за преминаване през онлайн 
обучението без полагане на труд, нежелание за 
физическо посещаване на училище. При децата 
с емоционални и поведенчески разстройства 
се наблюдава регрес в социалните умения и 
адаптивните им способности.

Положителното, при подобна извънредна 
ситуация е, че обучението се извършва от 
вкъщи и не се налага да се излиза от дома. 
Непрекъснатото използване на информаци-
онни и комуникационни технологии помогна 
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на педагозите да открият нови и различни 
интерактивни методи за обучение на деца 
със СОП, които да използват успешно и при 
преминаването в присъствена форма. Учени-
ците, които не могат да работят в група или 
се чувстват отхвърлени и притеснени извън 
сигурността на дома, се справят по-добре с 
поставените им задачи, получават по-добри 
оценки и повишават самочувствието и само-
оценката си.

Дистанционното обучение запълни една 
ниша, когато никой не знаеше какво предстои. 
То изпълни своята задача - децата да не губят 
изцяло връзката си с учителите и с нормалното 
ежедневие. Училището е място, където не само 
се получават знания. То е място за придоби-
ване на социален опит, за създаване на прия-
телства, за личностно изграждане и развитие. 
Смятам, че обучението в електронна среда 
за учениците със специални образователни 
потребности трябва да бъде използвано 
само в краен случай и за кратко, след като 
всички други възможности са изчерпани.
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„Нови възможности за превенция 
от социално изключване 
на младежи с увреден слух”

В периода 12-20 септември, АРДУС отно-
во бе домакин на международен младежки 
обмен „Нови възможности за превенция от 
социално изключване на младежи с увреден 
слух”, реализиран с финансовата подкрепа 
на програма Еразъм+. 

Младежи с увреден слух от Полша, Литва и 
България, прекараха незабравими дни в кит-
ното морско селце Синеморец, за да обсъдят 
теми, сред които човешките права, превенция 
от социално изключване, социалния диалог, 
като основа на ценностите на европейското 
самосъзнание.

По време на обмена, се коментираха прила-
гането на европейските и местни политики за 
хората с увреждания в държавите партньори 
на проекта, споделяха се добри практики, 
обсъждаше се ролята и значението на обра-
зованието, повишаването на компетенции, 
ролята на застъпничеството и овластяването 
на младежи с увреден слух.

Уъркшопи, игри и презентации, бяха приме-
сени с обиколка на антични места из района 
- Ахтопол, Царево, Созопол. А мистичната 
Странджа младежите опознаха с лодки по река 
Велека. 

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ОБМЕН
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Д-р Славина Лозанова, 
Институт „Науки за глухите хора”

Овладяването и научаването на език не 
се ограничава единствено до заложените 
по учебна програма образователни изис-
квания, нито до определена възраст или 
условия, след които можем да твърдим със 
сигурност, че вече знаем езика. Изучаване-
то на език е непрекъснат процес по принцип, 
още повече когато разглеждаме проблема 
в контекста на развитието и ученето при 
слухов дефицит. Езикът е най-голямото пре-
дизвикателство - не толкова поради проблема 
със слуха, но и защото усвояването на знания, 
умения и отношения от други културно-обра-
зователни области на учебното съдържание 
като природни, социални и обществени науки, 
информационни технологии, дори математика, 
е възможно единствено при добре развити 
езикови компетентности. 

В рамките на проекта „Онлайн учене при 
учениците със слухови нарушения: Оценка 
на езиковата компетентност и стратегии за 
преодоляване на комуникативните затруд-
нения”, финансиран от Фондация „Америка 
за България” по програма „Следващите 10 - в 
подкрепа на значими идеи през следващите 
десет години”, се разработиха:

• система за оценка на езиковата ком-
петентност, която е пряко свързана с ключо-
вите езикови компетентности в програмата 
за обучение по български език, но насочена 
към глухите ученици. Оценката е комплексна 
и включва езиковата компетентност, необхо-
дима за успешно усвояване на съдържанието 
по различните учебни предмети;

• модел за адаптиране на текстови и видео 
материали в унисон със съвременните тенден-
ции за използване на мултимодален подход в 
обучението, особено в дигитална среда, който 
ще залегне в основните стратегии за онлайн 
учене с цел преодоляване на комуникативните 
дефицити; 

• стратегии и материали за онлайн учене 
за по-добра успеваемост: езикови ресурси в 
подкрепа на онлайн преподаване и учене и за 
самостоятелно учене - методически указания 

и приложен речник за подпомагане на езико-
вото обучение; видеоматериали, съчетаващи 
текстови и визуални форми на преподаване в 
зависимост от равнището на езиковата компе-
тентност и целта на обучението; интерактивни 
материали - упражнения за придобиване на 
нови знания и затвърждаване на знанията, 
съчетаващи видео, мултимедийни и интерак-
тивни компоненти.

Материалите са достъпни за допълнително 
учене, целенасочено овладяване на конкретни 
умения и езикови категории, свързани с орга-
низирания процес на ресурсно подпомагане 

Онлайн ресурси за езиково обучение и учене 
за деца и ученици с увреден слух и техните родители

с оглед на терапевтичните цели и задачи на 
специалистите, но и за самостоятелна работа 
и за работа с родителите на децата с глухота и 
слухови нарушения. 

Основните приложни продукти по проекта, 
достъпни за свободно използване на платфор-
мата на Института, предоставят възможност 
на родителите да оценят езиковата компетент-
ност на децата си на словесен и жестов език 
по нива от 0 до 5+, които покриват възрастта 
от раждането до края на началната степен на 
образование. С помощта на чеклисти родите-
лите могат да отразят нивото на езиково ниво 
и съобразно него да се насочат към съответния 
комплект от разработените онлайн ресурси за 
учене - 20 електронни интерактивни книжки, 
20 видеокнижки, представящи съдържанието 
на словесен и на жестов език. Книжките са 
достъпни за деца с различна степен на слухова 
загуба, различен език и сензорна основа за 
учене. Книжките имат текст, озвучаване, а за 
активните ползватели и изучаващите българ-
ски жестов език има и адаптирано жестово 
представяне. Видеокнижките са достъпни ди-
ректно в YouTube канала на Института, както и 
като част от разработените комплекти - книжка 
и упражнения в платформата. 

Всяка интерактивна книжка е свързана 
с помощен речник, съдържащ определение 
на думата на словесен език, жест за думата, 
форми на думата, снимков материал (ако е 
наличен). Думите са разпределени в няколко 
различни тематични области: животни, части 
на тялото, цветове и др. Подборът на книжките е 
съобразен с общообразователните стандарти, 
интереса и действителността на децата и уче-
ниците, както и с техните трудности в овладява-
нето на езика. Всяка книжка се представя като 
тематично ориентиран текст, целева лексика, 
морфо-синтактични категории, комуникация 
и др.

Всеки продукт от комплекта е апробиран в 
пряка работа на специалисти, работещи с глухи 
и слабочуващи деца и ученици от партньорите 
по проекта - АРДУС, Образователен център 
Яника, Академия за глухи деца „Анди и Ая” 
и Академия за деца към СУ „Св. Климент 
Охридски”.

На 15.10.2021 г. в Центъра за подкрепа 
на АРДУС в Пловдив се проведе официално-
то представяне на шест видеоклипа, съдър-
жащи жестове на думи по някои основни 
теми - „Обществен живот”, „Важни думи за 
коронавируса”, „Различни средства за ко-
муникация”, „Животни”, „Държавно упра-
вление”, „Държави в Европа”. 

Видео материалите са публикувани в уеб 
страницата на АРДУС, с цел да се запознае 
обществеността с езика на жестовете

Видеоклипове, съдържащи жестове на думи
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За пръв път в 
България - онлайн 
обучителни 
семинари на 
глухи младежи
Проф. д-р Росен К. Стоянов

В самото начало на 2020 г., когато бях 
поканен от колегата Мария Кръстева да 
проведа един обучителен семинар, бях 
посрещнат от усмивки - от прекрасния екип 
на г-жа Кръстева, от хора, които проявяваха 
своето отговорно и професионално отноше-
ние, но и с грижа и отдаденост към децата и 
младежите, с които работят всеки ден. 

Личното ми любопитство, свързано с новото 
предизвикателство, прерасна в респект пред 
коректното отношение и всекидневната анга-
жираност на екипа на АРДУС, но най-вече бях 
впечатлен от иновативното и целенасочено 
действие - без страх от новите технологични 
предизвикателства и ограниченията на пан-
демията, с които всички трябваше да живеем 
от началото на 2020 г., колегите предоставиха 
на своята публика нов подход и образователен 
продукт. Доказателство за това е и фактът, че 
за пръв път в България бяха осъществени 
поредица онлайн обучителни семинари на 
глухи младежи с осигурен симултанен жестов 
превод. Някои от темите на семинарите бяха: 
Медийна грамотност, Дигитална грамотност, 
Бизнес етикет и държавен протокол, Съвре-
менна публичност.

Особено добро впечатление ми направи на-
чинът, по които се подхождаше към процеса на 
взаимодействие и мотивация на младежите, а 
именно чрез осигуряването на възможности 
за практически занимания и работа по групи, 
даване възможност за общуване в неприну-
дена среда, организиране на дискусионни 
форуми и ангажиране в процеса на обучения 
и на родители.

Поздравявам г-жа Мария Кръстева и коле-
гите за отдадеността в нелеката мисия, в която 
всекидневно отдават труда и емоцията, защото 
това е не само социална и образователна, но 
и просветителска дейност.

Пожелавам на целия екип на фондация 
АРДУС да продължат със същата увереност 
и в бъдеще, защото наистина си заслужава!

Нели Вълкова,рехабилитатор на слуха 
и говора в обл. Монтана

Образователните цели в първи клас са 
свързани с изучаването на буквите и огра-
мотителния процес, полагат се основите на 
математиката. 

Как се случва това обаче, когато си глух, не 
чуваш говорните звуци и трудно разбираш 
словото на учителя в клас, опитваш се да 
говориш, но децата не те разбират... 

Неизменен помощник при подпомагане на 
учебния процес е слухово-речева рехабилита-
ция. Системната, индивидуалната работа с ре-
хабилитатор на слуха и говора дава резултати 
както за развитието на речевите способности, 
така и за справяне с учебния материал. 

И тъй като нуждата е голяма, часовете са 
малко, а работата е много, опитният спе-
циалист прибягва към интегрирани задачи 
с междупредметна връзка. Едновременно 
с изучаването на буквите се провежда 
артикулационна работа за постановка на 
съответните звукове. По нагледен и достъпен 
начин звукът се материализира, така че детето 
да схване неговите основни характеристики. 
Демонстрира се артикулационната позиция 
на всеки един звук, показва се учленителният 
принос при всички артикулационни орга-
ни - език, зъби, устни, глас, издишна струя. 
Това става очи в очи, чрез демонстрация 
и подражание пред огледало, свързано е с 
многократни повторения за автоматизиране 
на артикулацията. За да се закрепи и затвърди 
връзката между звука и буквата, се прилага 
дактилиране. Използването на мануални 
знаци, движения на ръката, тактилната и виб-
рационната сетивност, зрителното отчитане на 
речта са все алтернативни средства, без които 
моделирането на артикулационни и речеви 
умения е невъзможно, а за ограмотителен 
процес трудно може да се говори. 

Интеграцията между слухово-речевата ре-
хабилитация и математиката засяга базови 
знания, свързани с изграждане на връзка 
между цифра и число, развиване на умения 
за словесно и жестово броене, количествени 
представи, свързани с числата. Речникова 

Междупредметната интеграция 
е неизменна част от моята 
практика с учениците

работа за семантично изясняване и верба-
лизация на думи, свързани с математиката: 
плюс, минус, равно, повече, по-малко, сбор, 
разлика, събираемо, умаляемо, сантиметър, 
квадрат… и още много други математиче-
ски думи и термини, които, за да влязат в 
обръщение, се изисква сериозна работа и 
постоянство. 

Езиковата и речевата рехабилитация участ-
ват и при усвояването на учебния материал по 
родинознание. Подпомага се възприемането 
на социалния и природния свят. Паралелно се 
развиват познавателни и речеви умения. Зна-
нията се обличат в думи. Към всеки нов урок 
се развива речник с ключови думи и понятия, 
които трябва да се овладеят семантично, да 
се осмисли контекстното им значение и да 
се пристъпи към словесната им употреба при 
речево и писмено изразяване.

Междупредметната интеграция е неизмен-
на част от моята практика с учениците, тя 
ми помага да бъда полезна, комбинативна и 
по-ефективна при индивидуалната рехабили-
тация на слуха и говора и подпомагането на 
учебния процес.

Използвам случая да честитя 30-годиш-
ния юбилей на АРДУС. От опита, който имам, 
мога да кажа, че родителят е най-мощният 
двигател за развитието на ДУС и привет-
ствам всички дейности и инициативи, които 
вашата родителска асоциация предприема. 

Желая Ви здраве, нестихващ ентусиазъм 
и творческа енергия за бъдещи проекти и 
нови благородни каузи. 

Благодаря за възможността да бъда част 
от този процес заедно с Вас! 

ОБУЧЕНИЕ

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ
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Обичам работата си

Благовеска Панева 

Здравейте! 
Казвам се Благовеска Панева и съм 

от едно малко, но БОЖЕСТВЕНО красиво 
място - Гоце Делчев. През 2004 г. завърших 
образованието си: „Логопедия и слухово 
речева рехабилитация” - специалност, която 
завърших с изключително голямо вдъхнове-
ние и удовлетворение. 

Колкото и тривиално да звучи - ОБИЧАМ 
работата си, ОБИЧАМ ДЕЦАТА, с които работя! 
Допирът до тях, до техните невинни сърчица 
ми дават сили, кураж, надежда, милион поло-
жителни емоции и милион, милион щастливи 
детски усмивки. И не на последно място - ос-
тавам си едно вечно ДЕТЕ.

Ето децата, с които работя, и на чиито 
родители благодаря - Верхат Панев, Методи 
Стамов, Александър Лиманов, Марияна 
Ценкина и Николай Дачев!

Съвместната ми работа с АРДУС започна 
преди няколко години, за което благодаря 
на БОГ, че ми даде възможност да се докос-
на до тях, до тяхната голяма всеотдайност и 
любов към всичко, което правят от сърце! 
ОБИЧАМ ВИ, АРДУС!

Медиха Куцова, 
логопед в Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование, 
Смолян

От 6 години работя като логопед с деца с различни нарушения. Работата ми е изключително 
динамична, осъществявам допълнителна подкрепа в няколко детски градини. Изготвям и при-
лагам подходящи терапевтични програми според потребностите на всяко дете. Комуникацията 
със семейството на детето и педагозите в детската градина е от голямо значение за ефективната 
работа. 

През годините, работейки в тази сфера, се появи интересът ми към децата със слухови 
нарушения. Това е и причината да разширя познанията си в тази област, чрез допълнителна 
специализация „Слухово-речева рехабилитация”. 

Благодаря на АРДУС за всеотдайната им работа в полза на децата с увреден слух. Бъдете 
здрави и все така целеустремени в своята дейност. За мен е удоволствие да работя с Вас.

Гергана Петрова, логопед и слухово-речев 
рехабилитатор, Областен координатор на 
АРДУС, Видин

Искам да споделя накратко историята 
за децата, с които съдбата ме срещна и за 
което съм много благодарна!

Вече 15 години работя като логопед и за 
този период от време съм се срещала с ня-
колко деца със слухови нарушения. С някои 
от тях срещите бяха за малко, а с други сме 
заедно и днес.

Изключително много се радвам, че животът 
ме срещна с Петя (14 г.) и вече единадесет 
години сме заедно. Започнах да работя с 
нея, когато беше на 3 г., а от петгодишна е 
с кохлеарен имплант. Беше много палаво, 
непокорно и усмихнато дете. Научи ме на 
търпение и упоритост. Имахме много трудни, 
но в същото време и много незабравими и 
хубави моменти.

Благодаря на родителите, които ми се 
довериха и заедно с общи усилия вървим по 
дългия и стръмен път на успехите. Тя е 7 клас, 
самостоятелна, борбена, упорита и с много 
изяви и успехи в училище. Гордея се с „моята” 
Петя!

Много съм щастлива и за срещата ми с Ка-
лина (3 г.). Скоро беше навършила 1 годинка, 
когато се видяхме и започнах да работя с нея. 
С поставен кохлеарен имплант на 1 г. 2 м. 
възраст. Вече две години сме заедно. Това 
добро, усмихнато, лъчезарно и изпълнително 
дете ми дава МНОГО! Зарежда ме с позитивна 
енергия и ме кара да чувствам удовлетворение 
и гордост от успехите, които постига. Посещава 
детска градина, където се включва активно във 
всички дейности, самостоятелна и успяваща с 
всеки ден. 

Благодарности към нейните родители за 
помощта, съдействието и за това, че занима-
нията вкъщи продължават всеки ден и успехите 
не спират.

Адмирации и за АРДУС, за подкрепата и 
благородните каузи, насочени към децата, 
родителите им и нас, специалистите! 

Благодаря! 

Децата ме учат на търпение и упоритост

Поздрави от Рудозем

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ
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Ива Евстатиева,
слухово-речев рехабилитатор

През изминалата година Сдружение 
АРДУС по традиция организира два реха-
билитационни лагера, в които се включиха 
деца и младежи с увреден слух от различни 
градове на България и техните семейства. 

Имах удоволствието да съм рехабилитатор 
по време и на двата лагера - планински в 
периода от 4 до 11 юли в хотелски комплекс 
„Балювата къща” в Трявна и морски - от 1 до 
8 септември в хотел „Тишина” в Приморско. 

По време на лагерите ежедневно бяха 
организирани рехабилитационни дейности, в 
които бяха поставяни и решавани различен вид 
образователни задачи, чиято цел бе развитие 
на активния и пасивен речник на участниците, 
подобряване на комуникативните им умения, 
придобиване на нови знания и споделяне на 
опит. Чрез организираните игри и работата в 
екип на децата от различна възраст, с различна 
степен на слухова загуба и вид на слухопротези-
ране, се изграждаха умения за преодоляване на 
притесненията, осъществяване на пълноценно 
общуване и се създаваха нови приятелства. 

Бяха организирани и арт работилници, по 
време на които с много смях и забавление, ня-
как неусетно, децата и младежите овладяваха 

нови знания, развихряха въображението си и 
показваха своите умения, създавайки пре-
красни пана и картини от различни материали. 
Важно е, че по време на тези дейности някак 
неусетно падаше психологическата бариера за 
общуване с непознати. 

По време на лагера в Трявна, в свободното 
от занятия време, бяха организирани посе-
щения на национални исторически обекти, 
свързани с българската история и култура. 
Посетихме Етнографския музей на открито 
„ЕТЪРА”, Дряновския манастир „Св. Архангел 
Михаил”, исторически музей - Дряново, къщата 
музей „Колю Фичето”, Славейковото (Старото) 
школо, Даскаловата къща, къщата музей 
„Петко Славейков”, Часовникова кула и къща 
музей „Ангел Кънчев”. Участниците в лагера 
се разходиха по автентичните възрожденски 
улици и малките дюкяни на местните търговци 
и усетиха неповторимия дух на града. 

В натоварената ни програма успяхме да 
включим и специално организирано посе-
щение с лекция в единствената по рода си 
на Балканския полуостров фабрика за пре-
работка на шипки, както и поход с планински 
водач до местността Кръстец в Природен парк 
„Българка”.

В Приморско разгледахме експозицията в 
Историческия музей, посетихме и църквата 

ЛАГЕРИ

Спомени от лятото

„Света Параскева”, разходихме се по край-
брежната улица и разгледахме портретите, 
изрисувани по камъните. Всеки от участни-
ците в рехабилитационните занятия си избра 
по една от изобразените личности и разказа 
по нещо интересно за нейния живот. 

От природни материали, които събрахме по 
плажа, изработихме рамка за снимка, а в нея 
сложихме обща снимка на всички участници 
в лагера. 

Децата и младежите участваха с удоволст-
вие в забавните спортни занимания в клуб 
„Акаша”.

Всички участници в лагерите получиха 
грамота за участие, а в заключителните 
вечери се повеселихме. Разделихме се с 
малко тъга, но удовлетворени от активността 
на всички деца. Дори идващите за първи 
път на лагер се почувстваха в свои води и 
намериха приятели.

Ваня Нейчева, София

По време на лагера в Приморско първите 
ни индивидуални контакти с децата с цел ус-
тановяване динамиката в тяхното комплекс-
но развитие (слухово, говорно и психическо) 
показаха значителен напредък при всички. 
Директните наблюдения и ежедневните кон-
султации с родителите ни дадоха възможност 
да следваме индивидуална стратегия за реха-
билитация според възможностите, потребно-
стите и силните страни на всяко дете. В реха-
билитацията включихме и пребиваващите за 
по-кратко време на частни начала в хотела 
семейства със СУД.

Лагерниците бяха условно разделени по 
възраст. Освен с индивидуалните занимания, 
съчетани с консултации и указания за родите-
лите, ангажирахме вниманието на малките и 
с по-трудни задачи за големите. Основната ни 
цел бе да стимулираме развитието на инди-
видуалните комуникативни умения с повече 
различни по възраст събеседници и в по-раз-

нообразни ситуации.
В началото бе поставена обща задача за 

опознаване и представяне в края на лагера на 
избран на лотариен принцип „таен приятел”. 
Това „задължи” всяко дете да общува с хора 
от различна възраст, за да търси достоверна 
информация, само не и от тайния избраник. 
Естествено малките не можеха да се справят 
без наша и родителска помощ. Учехме се на 
култура на поведение в диалог - формирахме 
умения за изслушване на отговорите и фор-
мулиране на правилни изречения. При тези, 
при които активното участие в диалог изглежда 
далечна цел, работихме повече върху разбира-
нето на по-елементарни въпроси и указания, 
обогатяването на речника с нови думи и сло-
восъчетания. Отделихме и време на родители-
те за указания за ежедневното им общуване 
и текуща „скрита” рехабилитация в домашни 
условия.

Решавахме логически задачи със състезате-
лен характер. Малките не разбираха смисъла 
на текста и гледаха стреснато. Някои от учени-
ците също не разбираха адекватно написани-
те задачи, но нямаха смелостта да питат. След 
индивидуални разяснения малчуганите слуша-
ха как разсъждават по-големите, постепенно 
се отпускаха, предлагаха отговори... 

Неусетно падаше психологическата барие-
ра за общуване с непознати. Дори идващите 
за първи път на лагер се почувстваха в свои 
води и намериха приятели. 

Полезно се оказа и гледането на филми с 
предварително поставена задача. Големите се 
убедиха, че аргументирането не е толкова труд-
но и непостижимо. Колко му е правилно форму-
лираните устни разсъждения да се вмъкнат в та-
ка плашещия аргументативен текст в училище!

Интересно бе участието на децата по време 
на презентацията за Съединението на Бълга-
рия. Постарахме се да ги убедим, че историята 
не е само наизустяване на дати. Всичко е мно-
го по-лесно, ако си помагаш с картата, срав-
няваш, четеш или слушаш автентични изказ-
вания на участници в събитията, разчиташ на 
предишни знания, т.е. не зубриш, а МИСЛИШ.

Разделихме се с малко тъга, но удовлетворе-
ни от активността на всички деца.

Отново в Приморско
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Крум Сираков
Клуб за планинско-приложни спортове 
„АГАРТА”, Пловдив

От известно време имам удоволствието да 
работя заедно с АРДУС по разни приятни и 
полезни занимания. Как се случи това? Ами 
случайно, ако мога да си позволя тази игра 
на думи. 

Първо на една скала, по време на катерене, 
се запознах с Ани Ройдева, и стана дума, че 
тя работи с хора със сензорни увреждания, 
в частност с такива с увреден слух. После се 
запознах и с Тилка Кайрякова, от която дойде 
идеята за първия ни проект - скално катерене 
за глухи, който беше осъществен през 2020 
г., в партньорство със СНaЦ „Асоциация за 
социална, здравна и правна помощ”. Тилка 
видяла снимки от това същото катерене на Ани, 
и попитала - „А дали глухи не могат да пробват 
да се катерят?” Aни пъĸ пoпитa нac, като клуб, 
практикуващ такива занимания, ние пък 
седнахме и ce зaмиcлиxмe… B oбщи линии ce 
cъбpaxмe xopa, дeтo oбичaт дa paзcъждaвaт и 
дeйcтвaт „извън ĸoфpaжa” - жecтoвитe пpeвoдa-
чи Aннa Poйдeвa и Дeян Cлaвoв, мoят пpиятeл 
и ĸoлeгa Bacил Πoпoв от СНЦ „Асоциация за 
социална, здравна и правна помощ”, двaмa 
ĸaтepaчи oт ĸлyбa АГАРТА - Mapия Злaтилoвa и 

Димитъp Kyнeв, ĸaĸтo и дocтa дpyги. Bepoятнo 
пpoпycĸaм няĸoгo, за което мoля зa извинeниe. 
Събрахме се, помислихме, обсъдихме и... го 
направихме. 

След проекта за скалното катерене напра-
вихме още няколко съвместни прояви - участие 
на АРДУС в Детския фестивал на знанието и 
движението Пловдив - 2021 (организирано 
в партньорство с Народна библиотека „Иван 
Вазов” и СНЦ „Асоциация за социална, здравна 
и правна помощ”) и участие на АРДУС в Учи-
лище сред природата - 2021 (организирано 
съвместно с ТД „Устремени” - Асеновград). И на 
двете прояви децата от АРДУС бяха не просто 
поканени като гости, а пълноценно участваха 
като партньори под формата на информацио-
нен щанд на първата проява и под формата на 
неочаквани „учители” на втората. По време на 
детския фестивал някои от тях, включително и 
съвсем мънички, успяха да се изкачат по въже 
на 45-метрова височина. А това не е малко! В 
това отношение беше неоценима помощта на 
Ани Ройдева, която се изкачваше и спускаше 
с децата, за да си говорят на жестов език по 
пътя. Това си беше геройство, защото да се 
изкачваш по въже и да говориш на жестов 
език едновременно, не е никак лесна работа. 
Въобще, май покрай съвместните ни дейности 
се появи нова специалност - висящ жестов 
преводач. До момента такъв, освен Ани, в 
България има само един - Деян Славов. Да са 
ни живи и здрави! 

Училището сред природата 2021 беше 
с малко по-друга насоченост. Идеята беше 
освен приятно прекарване сред природата, да 
проведем и обучения по планинско-приложни 
умения - бивакуване, приложна ботаника, 
опасни растения и животни, ориентиране с 
карта и компас. Мина отлично, доволни сме от 
резултатите. Особено от един от тях! Тъй като 
очаквахме деца и от АРДУС, освен останалите 
материали, приготвени за раздаване, бях 
разпечатал и дактилна азбука. Идеята ми беше 
децата, които чуват, да видят как се ползва 
тази азбука от нечуващите, и като се приберат 
вкъщи, да я разгледат и да се поупражняват. 
Е, тази идея не се осъществи. Осъществи се 
нещо по-добро. Децата, чуващи и нечуващи, 
сами се заприказваха. И след час чуващите 
деца вече можеха да си кажат името на жестов 
език. Рядко се е случвало през живота ми да се 
чувствам толкова доволен... 

За тази година, а и занапред, имам наме-
рение и в лично качество, и като част от клуб 
АГАРТА, да продължим да работим заедно - да 
се срещаме, да се учим и да се забавляваме. 
Имаме амбицията да организираме различни 
прояви, на които децата от АРДУС са винаги 
поканени. И тази година клуб АГАРТА смята да 
участва в поредния първоюнски Фестивал на 
знанието и движението - 2022 в Библиотека 
„Иван Вазов” и Градската градина. В рамките 
на този фестивал смятаме да продължим да си 
работим по специалността - като „подизпълни-
тел” на въжената част на мероприятието. 

Планираме и други прояви, основно 
планински - походи, кръжоци, лекции и пр. 
Голяма мечта ми е да направим един пла-
нински лагер, в който децата да са 50/50 
чуващи и нечуващи. Дано успеем. При всич-
ки положения няма да се откажем насред 
пътя, и ще продължим да работим заедно. За 
мен това е много обогатяващо, променящо 
и осмислящо битието ми. И това не е форма 
на речта. Реалност е. Така го чувствам.

СРЕД ПРИРОДАТА

Училище сред природата

Беше едно прекрасно преживяване! 
Благодарим от сърце на организаторите 
и по-специално на нашия приятел Крум 
Сираков!

„Да действаме извън кофража”

Туристическо дружество „Сдружение 
Устремени” и Клуб за планинско-приложни 
спортове „Агарта” поканиха децата и мла-
дежите с увреден слух на „Училище сред 
природата”.

Мероприятието се проведе в района на 
манастир „Св. Св. Кирик и Юлита”, в близост 
до Асеновград. Целта на мероприятието 
беше да продължим хубавата ни традиция да 
се обучаваме на нови неща под формата на 
игра и общуване с природата. То се проведе 
на 25 и 26 септември и предложи много 
разнообразна програма. След откриването 
последва лекция за безопасност в планината, 

а след това крайно интересната практическа 
част с разпъване на палатки, подготовка на 
бивак и изучаване правилата на спазване на 
противопожарната безопасност. Запознахме 
се с природна козметика и репеленти и при-
родни енергийни напитки. Следобедът беше 
посветен на почивка, игри и кратки разходки 
с водач на близки разстояния. 

Следващият ден беше изпълнен с полеви 
игри - разходка с водач до красиви места в 
района на манастира, упражнение по ориен-
тиране с карта и компас, демонстрация на 
алпийска техника и екипировка, състезание 
по ориентиране и викторина с награди.



МИСИЯ РОДИТЕЛ

Вече тридесет години АРДУС е гръб, 
рамо и приятелска ръка за много 
родители и техните деца
Светослава Съева, 
гл. ас. д-р по Специална 
педагогика в ЮЗУ 
„Неофит Рилски”, с тесен 
профил Слухово-речева 
рехабилитация 

С появата на първото дете 
у дома, броят на изпълня-
ваните от човека социални 
роли се увеличава с още 
една: той става и родител. 
Положителните емоции и 
отговорностите, ко ито съпътстват новата 
по зи ция както в семейството, така и в 
социума, се отразяват всекиму различно.

В зависимост от това дали родителите са 
очаквали или не детето им да има нарушение 
на слуха, тяхното поведение и отношение към 
рожбата им варират във времето. В тази връз-
ка оптималното изпълнение на многобройните 
функции, които родителите осъществяват, 
следва всячески да бъде подпомогнато - от 
страна на най-близкото им обкръжение, през 
обществото до съответните представителства 
на институционално и държавно ниво. 

Една от най-важните функции на родителя 
спрямо неговото дете е подкрепящата. Всяко 
дете се нуждае от именно тази сигурност, която 
може да получи само от майка си и от баща си. 
Подкрепата за детето от страна на родителите 
има много измерения: емоционална, акаде-
мична, материална, социална. В зависимост 
от възрастта на детето със слухови нарушения, 
то се нуждае преобладаващо от една или 
повече области, в които да усеща подкрепата 
на своите най-близки хора. Известни са много 
примери на подкрепа от страна на родителите, 
които намират различен израз при отделните 
семейства: чуващи родители научават жестов 
език, за да осигурят естествена езикова среда 
на роденото глухо свое дете, майка и баща се 
татуират двустранно с изображения на кохле-
арни импланти в знак на съпричастност към си-
на си, който е двустранно имплантиран (Hope & 
Jacob Higgins), цели семейства сменят своето 
местоживеене и упражняваните от членовете 
им професии, с цел обезпечаване близост до 
центрове за рехабилитация на слуха и говора, 
до средни и висши учебни заведения, които 
предоставят адекватно образование на лица 
със слухови нарушения, до подходящи работни 
места за своите пораснали деца.

Последните, от своя страна, преминават през 
своите различни по трудност и интензивност 
периоди, свързани и с наличието на слухови 
нарушения. В ранното детство те са свързани с 

едни предизвикателства, в учи-
лищна възраст - с други. През 
периода на подрастването се 
добавят нюанси. Навлизането 
в зряла възраст включва нови 
елементи. В тази динамична 
палитра родителите се оказват 
балансьори в една постоянно 
променяща се конюнктура. 
За да се справят успешно, 
те също, от своя страна, се 
нуждаят от съдействие.

Подкрепата за родителите от страна на 
социума е изключително съществена. 
Също както децата си, майките и бащите 
преминават през своите лични изпитания: и 
като самостоятелни индивиди, и като родите-
ли. В тези периоди за тях е важно усещането 
за общност: наличието на сила, която влива 
допълнителна доза енергия във вените на 
срещащия се с много предизвикателства ро-
дител. Съдействието от страна на обществото 
може да се предостави под формата на адек-
ватна подкрепа в областите: консултиране, 
логистика, юридическа помощ, социална 
информираност, емоционална подкрепа, 
финансова помощ, кариерно ориентиране и 
подпомагане.

На какъвто и етап от своя път да се намират 
родителите в момента, те следва да знаят, че 
вървят з-а-е-д-н-о с други родители. Децата им 
са стъпили на път, който е извървяван и от 
други деца. И докато личните преживявания 
на всеки, бил той родител или дете, не могат да 
бъдат отменени, то в социалните и в обществе-
ните сме заедно.

Вече тридесет години АРДУС е гръб, рамо 
и приятелска ръка за много родители и 
техните деца.

Желая ви да продължавате да бъдете и 
сърце!

Анета Шаркова, майка на Хари 

Годината е 2012, денят 2 юни. На тази 
паметна дата се обърна живота ни. Когато 
пуснаха сирените и се обърнахме към Хари да 
му обясним, че са пуснати в памет на Ботев, 
шокът беше голям, когато ни отговори, че не 
ги чува. Отворихме терасата - резултатът беше 
същият. Пак каза: „Не ги чувам”. 

Веднага поискахме от личния лекар консул-
тация с ушен лекар. За съжаление новините 
не бяха добри и ни посъветваха да отидем в 
София за преглед. 

Така в УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ” Хари 
беше диагностициран с двустранно увреждане 
на слуха - неврит. 

Много трудно беше да свикнеш с мисълта, че 
детето ти е по-различно, трябва повече време, 
но Хари се беше научил сам да чете по устните 
и много добре се справяше. След като беше 
слухопротезиран и на двете уши, резултатите 
не закъсняха.

Тук трябва да отбележим голямата помощ, 
която получи от логопеда в училище още от 
първи клас. Винаги ще сме благодарни за 
огромната подкрепа, оказана на Хари. 

Живеем в Смолян и ни беше казано, че 
преди навършване на 18 години Хари не 
може да членува в Съюза на глухите, но търсих 
информация и така разбрах за АРДУС. 

Да си призная, вече дори съм забравила 
кога точно беше първият ни контакт с Галя, но 
през всички тези години искам да благодаря 
на Мария Кръстева, за това което правят за 
децата ни, за информацията, която получа-
ваме от тях и подкрепата в дадени моменти. 
Всички знаем, че е много трудно за нашите 
деца, особено сега, когато им се налага да учат 
и онлайн, но децата ни са силни и с нашата 
подкрепа ще се справят!

Хари през всички тези години се развиваше 
и дори се занимаваше със спортни танци. 
Искам по случай годишнината на АРДУС да 
пожелая на всички - бъдете здрави, борбени, 
не се отказвайте пред трудностите, които ни 
поднася животът - заедно ще се справим!!!

МАЙЧИНИ РАЗКАЗИ

Заедно ще се 
справим
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Радина Иванова, майка на Ивайло

Синът ми се казва Ивайло Иванов Иванов. 
Роден е в град Габрово. След като навърши 3 
годинки, тръгна на детска градина. Там често 
боледуваше - кашлици, гърло, температури. 
Така на 06.02.2009 г. ни взеха в болницата в 
Габрово. Там поставиха диагноза бактериален 
менингит. Лежахме три дни в болницата и той 
не се събуждаше. За всяка майка подобно 
изживяване е кошмар, детето ти да не отваря 
очи. На третия ден му направиха скенер, след 
което ни изпратиха в инфекциозната болница 
в Плевен. Още на първия ден след престоя ни 
в плевенската болница той си отвори очичките. 
Мина доста време, докато възстанови и речта 
си и ми каже отново мамо. След 14-дневен 
престой в болницата ни изписаха и започна 
бавното възстановяване. Всичко си идваше 
на мястото - проговарянето, прохождането, все 
едно дотогава е бил бебе. Дойде и успокоение-
то в моята душа, че детето ми е спасено, но… 
винаги има „но” в този живот. Мина половин 
година, нещата си идваха на мястото - ходеше 
добре, говореше, но малко. Започна да замята 
думите, или как да се изразя - да губи част от 
буквите в думата, говорът му ставаше все 
по- неразбираем. Един от докторите ни насочи 
към майка с подобен проблем. Срещнах се 
с жената, която след разговора ни, каза да 
проверя слуха на сина си. Отидохме в София 
и направихме аудиометрия - резултатът бе, 

че не чува сто процента и с двете ушички. До 
ден днешен не мога да си го простя и не знам 
истината - дали от менингита или от антибиоти-
ците той е загубил напълно слуха си. Но какво 
значение има истината, след като детето ми не 
чува. Сложиха му първо слухови апаратчета, 
но нещата с тях не се получиха. Решихме да 
поставим кохлеарен имплант. После дойде 
напрежението - дали е налице осцификация на 
кохлеята. Най-голямото щастие беше, когато 
се разбра, че не е осцифицирала и може да 
се постави кохлеарен имлант. Направихме 
операцията в „Царица Йоанна - ИСУЛ” и за-
чакахме деня, в които ще поставят външното 
тяло. Бяха ни предупредили, че нещата ще се 
случват бавно, бавно, както когато го учихме 
да говори, когато беше бебе. Благодарение на 
кохлеарния имплант той може да контактува, 
може да учи, може да има връзка с околния 
свят.

Нещата с говора към момента са много 
добри. Учи приложно програмиране в ПТГ „Д-р 
Никола Василиади”. Има приятели, с които се 
среща в свободното си време. 

Голямо удоволствие са и лагерите, които 
организира АРДУС - Асоциация на родители-
те на деца с увреден слух. Всяка година чака 
с нетърпения лагера, планински или морски, 
където среща свои приятели и се чувства 
добре, защото всички са като него. Там той 
среща различни деца със сродни проблеми, 
от всяко от тях той научава нещо. 

Гошко има голям напредък. Любознателно и 
комуникативно дете е, но знаем, че има още 
много работа. 

Ще завърша с надеждата, че ще дойдат 
по-добри времена за децата с увреден слух. 

успешно, изчакахме 1 месец и включихме 
процесора на импланта. 

Ами сега? Нямаме сурдопедагог в нашия 
град и започна едно лутане. Чрез познати 
разбрах за Марина Калчева - слухово-речев 
рехабилитатор от Стара Загора. От ден първи 
след срещата ни с нея, разбрахме, че това е 
човекът, който сме търсили. Винаги готова да 
помогне, толкова отдадена към децата. Винаги 
ще сме й благодарни. 

На 1 година и 8 месеца имплантирахме и 
другото ухо. 

За АРДУС разбрахме от Марина. За първи 
път се чухме с Галя, за да ни разясни за 
дейността на Асоциацията. За момента 
ползваме батерии за импланта и часове за 
рехабилитация.

За съжаление в по-малките населени места 
няма специалисти, които да работят с децата 
ни. Гошко вече е II група и посещава масова 
детска градина, където посещава два пъти 
седмично логопед и три пъти в седмицата пъ-
туваме до Стара Загора на сурдопедагог. 

Елена Иванова, майка на Георги

…Беше любов от пръв поглед. Бързо дойде 
предложението за брак, оженихме се и зача-
кахме двете чертички. 

Доста чакахме! Цели 12 години. След 
направена ин витро процедура разбрахме, че 
ще ставаме родители. 

Дойде денят и бяхме най-щастливите мама и 
тати на света. Още в болницата разбрахме, че 
Гошко има проблем със слуха. Притесненията 
започнаха. Записахме си час за Бера тест при 
д-р Дончев във ВМА, когато Гошко беше на 5 
месеца. Установи се, че детето ни е с пълна 
глухота и трябва да бъде имплантирано с кох-
леарен имплант след навършване на 1 г. През 
това време трябваше да изберем най-доброто 
за нашето дете. 

Запознахме се с Таня Димитрова и Борис-
лава Величкова. Те бяха първите, които ни 
вдъхнаха вяра, че детето ни ще чува. 

В деня на операцията Гошко имаше рожден 
ден, ставаше на 1 годинка. Всичко мина 

За надеждата

Благодарение на кохлеарния имплант Ивайло може 
да контактува, да учи, да има връзка с околния свят
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Димитрина Димова, майка на Живко

Преди много години разбрахме, че Живко не 
чува нищо! В търсене на надежда се запознах 
с Ива, Люси, Снежа и още много други от вас. 
Сякаш ви познавах от цяла вечност. Някои от 
вас бяха поели преди мен борбата с тишината. 
Знаехте,че заедно сте по-силни и бяхте създали 
АРДУС. Присъединих се към вас с вяра и обич. 
Най-ценните съвети, най-голямата подкрепа и 
разбиране срещнах сред вас.

Бяхте с мен в битката за намиране на пари 
за кохлеарния имплант, помагахте с батерии 
и кабелчета, вдъхвахте ми кураж през дългия 
път на рехабилитация.

Някои познават Живко от времето, когато 
беше най-палавото и своенравно дете. За 
ежемесечното пътуване до София за на-
стройки и рехабилитация, той си спомня, като 
най-хубавото време в живота му. Тръгваме от 
ветровита и дъждовна Варна и след шест часа 
се озовава до кръста в снега на София. Тук 
те хранят с пица, кебапчета, пържени картофи 
и кроасани. Обикалят с теб между ИСУЛ и 
„Клокотница”, за рехабилитация при Руми и 
може да си купуваш комикси и безброй други 
интересни неща.

МАЙЧИНИ РАЗКАЗИ

Но първи клас е голямо изпитание и се 
иска сериозна работа. След време минава и 
външното оценяване в четвърти клас. Аз, Таня 
Иванова и ресурсната Габи Йорданова бяхме 
силно притеснени, но той се справи много 
добре. Пети и шести клас бяха общо взето без-
грижни за него. Разбира се, рехабилитацията 
си върви, три пъти седмично.

До София се ходи по-рядко, но срещите с 
приятели са все така приятни. В края на седми 
клас изпитите минаха успешно. Приеха го в 
Икономическа гимназия. Купихме униформа 
и започна сериозното учене. В 11 клас след 
дълго настояване от страна на г-жа Неделчева 
се яви на състезание по счетоводство. Добре 
се справи - 90 от 100 точки. Приеха го в ИУ - 
Варна. Категорично отказа да учи друго, освен 
счетоводство и одит. Сега е трети курс и онлайн 
обучението е предизвикателство.

Има по-важни неща от материалните. Но 
батериите и парите за учебници от първи клас 
досега, които получаваме от АРДУС, помагат. 
А коледните подаръци са винаги чакани и 
желани. Създават емоция.

На всички, които правят съществуването 
на АРДУС възможно: Благодаря!

За мен е чест да ви познавам! 

Най-ценните съвети, най-голямата подкрепа 
и разбиране срещнах в АРДУС

Валя Симеонова, майка на Ростислав

Искам да разкажа за нашия вече пораснал 
син Ростислав. 

Роси няма пълна загуба на слуха и това е 
причината малко по-късно да разберем, че 
има такъв проблем. Той винаги е реагирал 
на шум и звуци, които го заобикалят. Просто 
не е чувал достатъчно добре, за да разбира 
и усвоява говора. Отстрани все ми казваха, 
че някои деца по-късно проговарят и че не е 
нещо, за което трябва да се притеснявам. Но 
все пак търсехме решение на проблема. И … 
започнаха трудностите. 

Чудехме се на какво се дължи, търсехме 
мнение на различни доктори. Насочиха ни да 
проверим и слуха му, за което аз се съмнявах, 
че може да е причина, но бяхме длъжни да 
проверим. Оказа се, че това е причината за 
трудния говор. Благодарение на докторите от 
болница УМБАЛ ,,Царица Йоанна – ИСУЛ” в 
София, той беше слухопротезиран.

Естествено на Роси му беше трудно да свикне 
със слуховите апарати. В началото ги сваляше, 
но с времето привикна и започна да си ги 
търси. Освен това трябваше да ходи и на слухов 
рехабилитатор. Слава богу, в нашия малък град 
имаше такъв специалист. Това беше много 
внимателната и лъчезарна Нина Кацарова. Тя 
събуди първия голям интерес у Роси да започне 

Винаги има решение. Важното е да се започне навреме
да говори. Аз присъствах на заниманията и така 
се научих как аз самата да работя с него. Може 
би и това, че съм в тази сфера - начален учител, 
ми е помогнало, но основно аз съм се занима-
вала с него през годините. После непрекъснато 
сме ходили на логопед в Етрополе и в Ботевград, 
а през останалото време - занимания вкъщи.

И така, всеки ден неуморна борба, посто-
янство и труд. Досега не съм спирала да следя 
правилното произнасяне и формулиране на 
изреченията при него. Подпомагахме го и 
финансово и морално да завърши своето 
образование. Ето сега е млад мъж с добра 
професия. Силно се надявам да се усъвър-
шенства и да бъде добър в това, което прави. 
Още повече желая да има истински приятели, 
с които не само да се забавлява, но и да си 
помагат в трудностите.

И накрая искам да кажа, че животът за 
всички е едно изпитание. Всеки трябва да 
намира начин да се справи с неговите неволи. 
Преди никога не се бях замисляла как живеят 
нечуващите или незрящите. Винаги съм си 
мислила, че на мен не може да ми се случи 
нещо такова.

Когато се сблъскате с този проблем, не 
се отчайвайте. Сега има начини - импланти, 
слухови апарати, слухово-речеви рехабили-
татори и логопеди. Винаги има решение. 
Важното е да се започне навреме.
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Гълъбина Николаева, майка на Давид

Денят е 11 юни 2008 година. 
Роди се дългоочакваният ни СИН. 
Часът беше 23,10 и дадох името му - Давид. 
Роди се малко след седмия месец, с тегло 

1860 грама.
36 дни под кислородна маска, от очите ми 

течаха сълзи и не знаех, че те ще са завинаги…
Изписаха го след тези тежки дни, аз не 

подозирах какво ми предстои.
На третата година установихме, че Давид 

има проблем със слуха, след преглед в ИСУЛ. 
И мъките започнаха. До четиригодишната 

му възраст бяхме в Троян, баща му всеки ден 
го караше до Плевен на специална градина. 
Средствата бяха непосилни за нас, оставяхме 
го седмично там, но бях неспокойна като всяка 
майка. Плачехме с баща му всяка вечер…

Един ден взехме решение, куфарите и към 
Пловдив. Там наново - жилище, работа. 

Давид започна в Специализирана градина 
за деца с увреден слух „Фридрих Урбих”. 
Бяхме посрещнати радушно и с голяма обич 
и любов. През това време търсех контакти 
с други майки, чиито дечица имат подобен 
проблем и щастието ме огря, намерих АРДУС. 
Започнахме да членуваме в организацията. До 
днес помня топлината и разговорите с госпожа 
Милена Гъркова, тя ни даваше и дава морална 
подкрепа и досега.

Давид вече е в 6 клас в масово училище, кла-
сът е много добър, децата го приеха радушно 
и съвсем като всички деца.

Давид тренира четвърта година тенис на 
корт в Локомотив Пловдив, обича да играе 
футбол и да рисува.

Иска да стане лекар и да лекува глухите 
хора, със собствена клиника. От сърце му 
го пожелавам! Той е моят герой!

Здравейте, патиланци ☺!
Казвам се Матей Томов. Роден съм преди 

14 години в приказния гръцки остров Родос.
Когато съм бил на 2 години родителите ми 

разбират, че не чувам и съм едно усмихнато 
глухо дете! Тогава се връщаме в България. 
Моите родители искат да се уча да говоря 
български, да раста и живея в България. Бла-
годарение на много слухово-речеви рехаби-
литатори, български и международни инжене-
ри и аудиолози - аз чувам, разбирам, говоря!

Днес мечтая да обиколя света с камион, да 
работя като шофьор, да опознавам Европа 
и света.

Любимият ми предмет в училище е гео-
графията.

Любим мой спорт е плуването. Участвал 
съм в национални и международни състеза-
ния! Печелил съм много медали, но важното 
е, че съм срещал много нови приятели. 
Плуването за мен е начин да си почивам и 
да измивам напрежението от трудностите в 
училище. 

Пожелавам на всички да обиколят света, 
да работят и да донесат в България всичко 
добро, което са видели.

Той е моят герой
МАЙЧИНИ РАЗКАЗИ

Поздрав най-сърдечен...
От моя град чудесен...
Ваш приятел вечен:

Матей Томов,
Габрово

На 7 октомври в Пловдив в Дондуковата 
градина зад Природонаучния музей, за 
поредна година беше отбелязана Нощта на 
прилепите.

Тази година Сдружение АРДУС за първи път 
беше официален участник след персонална 
покана на организаторите „Зелени Балкани”, 
Регионален природонаучен музей - Пловдив, 
Клуб по планинско-технически спортове 
„Агарта”.

Официалното откриване на събитието стар-
тира в градината, след което в Планетариума 
на музея имаше презентация за живота на 
прилепите, достъпна и за участниците с увре-
ден слух благодарение на жестов превод.

На откритата площадка в градината зад 
Природонаучния музей, присъстващите има-
ха възможност да се запознаят с изложбата 
с фотографии на прилепи. От Пещерен клуб 
„Джендема” беше предоставена екипировка 
и оборудване. Крум Сираков от Клуб за планин-
ско-приложни спортове „АГАРТА” демонстрира 
как се извършва проникване във вертикални 
пещери, за да се осъществи проучването на 
прилепите, което ги обитават.

Марина, Стара Загора

Тъй като беше една невероятна учебна 
година, през която всички деца имаха много 
успехи, решихме да отпразнуваме подоба-
ващо края ù. А какво по хубаво място за 
това от природата. Всеки си взе любимата 
играчка, любимите лакомства, мама и тате и 
си направихме невероятен празник с много 
игри и забавления. Сега чакаме с нетърпение 
пролетта, за да организираме нови приклю-
чения.

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Нощ на прилепите

Невероятен празник
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ПАРТНЬОРИ

Колеги и партньори, честит юбилей!
Благодарни сме на целия екип на АРДУС 

за ценното сътрудничество и специално на 
Мария Кръстева, председател на АРДУС, за 
всеотдайната й работа, подадената ръка 
и умелото ръководство. Без нея светът на 
децата с увреден слух нямаше да е същия! 

Фондация за деца с увреден слух „Яника” 
си партнира дълги години благотворно и 
резултатно с Асоциацията на родителите на 
деца с увреден слух. В нашето приятелство 
и партньорство водеща е общата визия и 
обединяващата ни цел: доброто на децата с 
увреден слух. 

Екипите на двете организации сме заедно 
в празници и делници. АРДУС подпомага с 
кетъринг и доброволци ежегодните тържества 
на Фондация „Яника”. Фондацията, от своя 
страна, е активен партньор на АРДУС в пре-
красните детските представления „Палечка” 
и „Балонът на нощта”. Представленията бяха 
репетирани и изиграни от деца с увреден слух 
от Фондацията по проект на АРДУС и под ре-
жисьорското ръководство на Мила Коларова. 

Двете организации си партнират в осигу-
ряването на слухово-речеви рехабилитации 
и в още много дейности за децата, например 
участията в детската програма на фестивала 
София Моно. Също така с тяхната подкрепа 
и партньорство продуцентска къща Консепт 
студио осъществи първия жестов превод на 
детски игрален филм, както и серии от дет-
ския куклен сериал „Благуните”. Вярваме и в 
бъдеще заедно да преодоляваме още много 
предизвикателства в съвместната ни работа.

Пожелаваме ви от сърце да сте здрави и 
пълни с идеи, да градите доброто бъдеще на 
още много деца с увреден слух!

Заедно в делници 
и празници

Здравейте, мили приятели от АРДУС!
Честит празник! Честити да сте вие, хората 

с големи души и сърца!
Аз съм Фифика от Светулката и искам да 

споделя моите мисли и чувства за нашата 
среща и съвместната ни работа. Форумът 
за иновации ни събра и даде възможност да 
работим заедно.

 Моята цел беше да покажа проекта „Светул-
ка” и да намеря приятели, с които да можем 
да си партнираме и сътрудничим във всяка 
една иновативна посока. С екипа на АРДУС се 
запознахме по време на изложение в НДК и 
веднага взаимно харесахме начина на работа 
с деца. Винаги съм помагала на децата и съм 
била изключително впечатлена от тяхната 
креативност и заинтересованост с внимание 
към простичките неща и детайли. Обичам ги, 
защото носят големи, добри очи и душа на при-
ятелството. Много съм щастлива, че имахме 
възможност да създадем едно градинско парти 
в КЪЩУЛКАТА на Светулката заедно с всички 
вас, и да се забавляваме, като сготвим щастие 
от сърце за всички. Справихте се чудесно, а 
аз бях най-щастливият човек на света заради 
вашите умения и усмивки. Вие останахте за-
винаги в сърцето ми и се надявам и занапред 
да имаме слънчеви срещи и усмивки! Желая 
ви да сте здрави, неуморни, да не спирате да 
се борите и да доказвате на света, че носите 
големи души и сърца! Вие Светите с най- ярката 
светлина, децата на АРДУС!

На Мария и Галя и всички от екипа поже-
лавам страхотни проекти и големи успехи! 
Прегръщам ви и много ви ценя!

Ваша приятелка, Светулка!

За всички срещи, спомени и усмивки 
сме Ви благодарни, Слънчеви хора от 
АРДУС! Когато преди 10 години съдбата ни 
събра с хората от АРДУС, никой от нас не 
предполагаше, че това ще е началото на 
одисея. 

Благодарение на ентусиазма на Мария 
Кръстева и желанието на Вики, Ради и остана-
лите деца от първата ни група, шестте месеца 
по проект VIOLET се превърнаха във 10 години 
добро приятелство. Радостина защити черен 
пояс, завърши НСА и в момента се готви 
за Дефлимпикс 2022. Вики отскоро отново 
тренира и се превърна в усмихнат млад човек. 
Евгени, Лети, Ива и останалите - винаги ще сте 
част от карате клубчето. Ние научихме някои 
жестове и мимики, намерихме нови приятели 
и… започнахме да се разбираме и без думи !

Желаем Ви още дълги години да Ви има, 
да сте дръзновени, да сте си Вие… Честит 
30-и рожден ден от всички Нас за всички 
Вас. 

Карате Клуб Ронин 11

Разбираме се и без думи

Сготвихме щастие от сърце за всички


