ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018,2019,2020
на СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ“ЗОРНИЦА“ - БУРГАС

1. Подпомагане на членове от сдружението в нужда финансово,храна,дрехи,обувки,лекарства,транспорт.
2. Подготвяне на документи за соц.подпомагане и записване за
храна към Червен Кръст – гр.Бургас
3. Здравни грижи – организиране на посещение при очен лекар,
психиатър.
4. Посещение по домовете и обгрижване на лежащо болни и
доставяне на необходими продукти.
5. Изработване на сувенири – мартенички, великденски и
коледни предмети.
6. Организиране на изложби с ръчно изработени предмети от
членове на сдружението.
7. Посещение и участие във фестивали – гр.Китен , гр. Созопол и
обмяна на опит с други сдружения.
8. Честване на празници – Коледа, Великден, Ден на Инвалида,
Рожденни и Именни дни.
9. Посещение на театър, концерт, опера, музеи.
10. Организиране на екскурзии до близки места.

Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Интеграция”
За дейността му през 2018 г.

През 2018 г., съгласно устава на сдружението, подпомагахме незрящи ученици
получаващи образование в масовите учебни заведения на територията на Община
Бургас. Подготвихме учебна литература и помагала в достъпен за незрящи формат.
Консултирахме незрящ желаещ да кандидатства в Техническия колеж при
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас.
Съвместно с ЦСРИХЗУ – Бургас създадохме група по интереси, членовете на
която споделят опит в областта на използването на високотехнологични тифлосредства.
Участвахме в организирана от Община Бургас среща за споделяне на опит с
незрящи от САЩ.
Наши доброволци, съгласувано с Община Бургас , проведоха одит за архитектурната
достъпност на бул „Богориди”.
През периода не сме участвали в мероприятия извън Община Бургас.

Отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел „Интеграция”
За дейността му през 2020 г.

Дейността ни през 2020 г. Беше затруднена от епидемичната обстановка у нас.
Наложи се да извършим частична преориентация на дейността си. Тъй като срещите с
незрящи от Бургас нямаше как да бъдат толкова чести, съсредоточихме усилията си
върху проектирането, конструирането на високотехнологични тифлосредства, както и
създаването на достъпен за незрящи software за тях. Заедно с ултразвуковия навигатор,
стана факт комплексното устройство за измерване на температурата в дома и
управление на електроуреди.
Подпомагахме учебния процес при незрящ студент от Техническия колеж при
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас.
През периода не сме участвали в мероприятия извън Община Бургас.

Отчет на Сдружение с нестопанска цел „Интеграция”
За изразходваните средства от първия транш за 2020 г.
на субсидията от Община Бургас

Общинският съвет на Община Бургас гласува субсидия в размер на 2000 лв. на
Сдружение с нестопанска цел „Интеграция” за дейността и през 2020 г. По ървия транш
беха получени 850 лв. Средствата бяха изразходвани както следва:
1. Ремонт на преносим компютър

100 лв.

2. Консумативи за принтер

108 лв.

3. Компютърни компоненти

12 лв.

4. Flash drive

11.99 лв.

5. Външна памет + тифло средства

190 лв.

6. CD + външна батерия

49.90 лв.

7. Ремонт на компютър

250 лв.

8. Такси за поддържане на сметка в ЦКБ

120 лв.

9. Банкови преводи

8 лв.

Всичко

849.89 лв.

