Приложение 1
Тримесечен отчет за касово изпълнение на Национален център за рехабилитация на
слепи - Пловдив за периода 01.01.2013г. - 31.03.2013 г.
В лева
Наименование на направените
разходи

а

б
в

г

Д

За организиране и провеждане на дейностите по основна
рехабилитация и професионално обучение,за допълване
реализацията на различни
проекти, за подобряване
проф.капацитет на кадрите ,за
диалог с общ.и държ.структури
и всички заинтересовани
институции
За подпомагане дейността
на регионалните структури
За обучителни семинари с
Дневните ц ентрове,регионалните структури,доброволци,
за участие в национални и
международни семинари и
прояви в областта на рех.и
проф.обучение на хора с
увреждания ,вкл.такси и чл.внос
За подпомагане издаването
на специална литература,
учебници и учебни помагала на
брайлов и уголемен
шрифт и дидактични
материали и абонамент на
специализирани издания
За ремонт и дооборудване на
кабинети със специални
технически и други средства за
обучение на затруднени със
зрението лица
ОБЩО РАЗХОДИ:

Обща
субсидия
2013г.

Разходи за
отчетното
тримесечие
01.01-31.03.
2013 г.

Разходи с
Натрупване
към 31.03
2013 г.

43 723.44

43 723.44

4 000

584,85

584,85

18 000

7 047,00

7 047,00

206 000

51 355,29

51 355,29

169 000

5 000

10 000

Приложение 2

ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД
(Национален център за рехабилитация на слепи)
за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013 г.
Извършени дейности:
1. Основна рехабилитация на слепи и слабовиждащи лица
1.1.Обучение по зрителна рехабилитация на слабовиждащи лица

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.2. Обучение по ориентиране и мобилност
1.3. Обучение по брайлова грамотност
1.4. Обучение по компютърна грамотност
1.5. Обучение по полезни умения
1.6. Обучение по готварство
1.7. Психологическо консултиране
1.8. Социално консултиране
1.9. Занимателна трудотерапия - арт терапия
1.10. Физическа култура
Обучение на на слепи и слабовиждащи лица за придобиване на ECDL
серфикат.
Професионално обучение - професия: „Сътрудник социални дейности";
специалност: Социална работа с деца и възрастни с увреждания и
хронични заболявания.
Консултиране и обучение на слепи и слабовиждащи лица по
местоживеене.
Консултиране и обучение на родители, близки и приятели
Издаване на специализирана литература - дидактични материали.
Ремонт и дооборудване на кабинети

Постигнати резултати:
1. През първото тримесечие на 2013 г. в НЦРС се проведоха следните
обучения и консултации по основна рехабилитация на слепи и
слабовиждащи лица:
•

„Зрителна рехабилитация" - използване на лупи и др. помощни
средства, обучение по метода на д-р Бейтс за подобряване на
остатъчното зрение;

•

„Ориентиране и мобилност - мотивиране за обучение по
мобилност и ползване на бял бастун, заучени маршрути,
необходими за самостоятелно придвижване;

•

„Брайлова грамотност" - тактилно възприемане и усвояване на
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брайловата азбука и приложението й в бита, в обучения чрез
формираните четивни умения
•

„Компютърна грамотност" - получаване на основни познания и
обучение за напреднали;

•

„Полезни умения" изграждане на умения
необходими за самообслужване в ежедневието;

•

„Готварство" - придобити
справяне в кухнята;

•

„Занимателна трудотерапия - арттерапия" - занимания по
грънчарство, изработване на мозайки и др. с цел развиване на
личностовия потенциал чрез използване на художествени
материали и похвати, възможност за спонтанна себеизява, за
изразяване на чувства. В заниманията по арттерапия
съществуват
специфични възможности за общуване без
бариери;

•

„Физическа култура - проведени занимания за повишаване на
физическата активност, упражнения за опорно-двигателния
апарат;

•

Психологически и социални консултации - оказана подкрепа за
преодоляване на стрес и депресивни състояния във връзка със
загубата на зрение, за изграждане на адекватна самооценка,
разбиране и отхвърляне на „консуматорската психика", промяна
и саморегулиране на поведението, нагласата към себе си и
околния свят, мотивация за поставяне на житейски цели и
трудова реализация;

нови

умения

за

и

навици,

самостоятелно

2. Проведено обучение на слепи и слабовиждащи лица по модули на
Европейската сертификационна програма European Computer Driving
Licence /ECDL/. След провеждане на изпити се издава основен
сертификат по компютърни умения за страните членки на Европейския
съюз.
3. Подготвени специалисти за социална работа с лица със зрителни
затруднения чрез повишаване на знанията и уменията в проведеното
професионално обучение по част от професия „Сътрудник социални
дейности", специалност „Социална работа с деца и възрастни с
увреждания и хронични заболявания".
4. Изградени конкретни практически умения на слепи и слабовиждащи
лица по местоживеене, в реалните им жизнени условия /в техния дом,
квартал, обичайните им места на пребиваване/ чрез надомна форма
на обучения и консултации.
5. Извършено обучение и консултиране на родители, близки и приятели
на слепи и слабовиждащи лица - разбирайки своето място и роля в
съвместната ни работа, те подпомагат рехабилитационния процес като
насърчават и включват зрително затруднените лица в домакинската
работа, за да използват и затвърждават научените в Центъра знания и
умения. Като преустановяват свръхпротекционистичното си отношение
към тях, намаляват и премахват усещането им, че са в тежест и са
ненужни, непотребни хора.
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Затова в голяма степен работата с близките е не по-малко важна от
работата със самите
потребители /клиенти/, защото от тяхното
отношение
и
сътрудничество
зависи
ефективността
на
рехабилитацията.
6. Установяване на социални контакти извън обичайното близко
социално обкръжение за потребители от малките населени места.
7. Гъвкавост на предоставяните социални услуги чрез съчетаване на
различни форми на обучение и консултиране - дневна, интернатна,
надомна и дистанционна,
съобразени с потребностите и
възможностите на слепите и слабовиждащите лица.
8. Промяна на стереотипите във всекидневието на късноослепели лица и
подпомагане на адаптацията им в нова за тях жизнена среда.
9. Ранна степен на интервенция /превенция/ за предотвратяване на
социалното изключване, за стимулиране на независим начин на живот
на късноослепели лица.
10. Издадени литература и дидактически материали за обучение на
зрително затруднени лица.
11. Подобрена материална база и създаване на подходящи съвременни
условия в кабинетите за рехабилитация и обучение.

Индикатор за ефективност:
1. Брой записани лица в курсовете.
2. Посещаемост на занятията.
3. Брой лица, завършили курсовете.
4. Брой чакащи за отделни видове обучения.
5. Брой лица, ползващи Брайлово писмо.
6. Брой лица, самостоятелно работещи на компютър.
7. Степен на удовлетвореност на потребителите и техните семейства.
8. Заучени маршрути за самостоятелно придвижване.
9. Успешно проведени държавни изпити.
10. Брой лица с трудова реализация.
11. Организирани изложби.
12. Налични дидактически материали.
13. Обновена материална база.

Съставил отчета: М. Ангелова
Ръководител: Ст. Данчев.

