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 ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  АСОЦИАЦИЯ  “ДЕТСКО СЪРЦЕ” 

За периода май,  2007 – 2008 год. 

 

Дейността на Асоциация “Детско сърце” през отчетния период бе 

съсредоточена върху основните дейности на Асоциацията и следните 

основни задачи: 

 

1.Подобряване и разширяване на дългосрочната програма на 

Асоциацията с оглед подобряване на психическото, физическото и 

социално здраве на сърдечно болните деца. 

 

2.Разширяване дейността на психосоциалната служба за работа с деца 

с други хронични заболявания. 

 

3.Социална закрила и материално подпомагане на децата и техните 

семейства. 

 

4.Оздравителни рехабилитационни програми за отдих на децата 

 

5.Подобряване работата на Асоциацията и нейното популяризиране 

 

6.Финансиране 

 

ПСИХОСОЦИАЛНА СЛУЖБА – ръководител на службата е г-ца 

Мила Маркова работи в няколко направления:. 

1.консултативна дейност – 

а/. психосоциално и семейно консултиране - включва индивидуална 

работа с всеки член от семейството 

През отчетната година психо-социалната служба работеше с 

намален капацитет, тъй като Асоциацията не изпълнява дейности по 

проект. Все пак бяха извършени консултации на 215 семейства. От 

тях 148 психологически и 67 социални. Психологическите 

консултации обединяват семейни, индивидуални, кризисни и други. 

Основните проблеми, представени в тях са: трудности в социалното 

адаптиране на семейните членове към постоянно променящата се 

среда, проблеми в училище, подготовка за операция, следоперативна 

подкрепа и преработка на травмата, семейни проблеми, отразяващи се 

на всички членове на семейството, безработица и търсене на работа, 

професионално ориентиране, агресивност и други.  

Извършени са индивидуални консултации на дете, на родител и 

семейни консултации; извършват в  Център “Детско сърце” от 

психолога два пъти седмично в рамките на 4 часа. 
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б/.социална дейност – социалното консултиране включва 

индивидуална работа, свързана с посредничеството между индивида 

или семейството с институциите – здравни заведения, училища, 

община, общинска служба за социално подпомагане, работодатели и 

др. Социалните консултации са предимно касаещи правото на 

различни социални придобивки – ТЕЛК, помощи, посредничество с 

институции и други.Социалният работник г-жа Жасмина Петкова е 

извършила 67 социални консултации. 

Част от работата бе посветена на една нова за Асоциацията дейност, 

която се извършваше в арт ателиета. През тази година се проведоха 3 

арт ателиета, всяко с продължителност от 3 месеца, като паралелно с 

тях бе отворена група за родителите, желаещи да участват в нея. Тези 

ателиета бяха на тема – рисуване, приложни изкуства и калейдоскоп. 

Провеждаха се всяка седмица по 2 часа. Във всяко ателие участваха 

средно по 10 деца от клубовете  Приятелство и Родител. Ателиетата 

се водят от квалифицирани специалисти- клиничен психолог и артист 

или художник. Целта е  развитие на умения и таланти на децата, както 

и решаване на някои психологически проблеми. Сътрудничеството на 

Асоциацията с екипа, водещ арт ателиетата е много добро и смятаме в 

бъдеще да продължи. 

Към Асоциацията работи и юрист, който при нужда предоставя 

юридически съвети 

 

в/. социални спални – на немалка част от децата със сърдечни 

проблеми се налага да останат няколко дни в София за извършване на 

изследвания в амбулаторни условия – Холтер ЕКГ; холтер- 

кр.налягане и тестове с натоварване и др. На родителите и децата, 

които не живеят в София  предоставяме тези спални в Асоциацията 

безплатно.  

В социалните спални на Център “Детско сърце”    бяха настанени 163 

семейства на сърдечно болни деца от цялата страна по повод различни 

изследвания, манипулации и оперативно лечение на децата 

им.Средният престой е 2-3 дни. 

С повечето от тях бяха извършени консултации и разговори за 

подкрепа  с членове от екипа на психосоциалната служба. 

Г.Здравно консултиране – продължава нашето тясно сътрудничество с 

асоциация „Детско сърце” гр.Добрич.През м.септември се извършиха 

здравни консултации на 25 деца с ВСМ по проект на тяхната 

асоциация. 
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 2.Клубна дейност- 

През отчетния период се провеждаха и срещите на клубовете- 

Родител, приятелство и младеж , на всеки три месеца.  

На 22 декември 2007г. се проведе традиционното Коледно тържество 

за всички членове на Асоциацията и членовете на  УС на 

Асоциацията. Събраха се децата от клуб „Приятелство”, придружени 

от своите родители и младежите от клуб „Младо сърце”. 

 

 3.Рехабилитационни оздравителни програми – през годината не се 

проведоха поради финансови затруднения /липса на средства от 

проекти/. 

 

5.Публична дейност – Асоциацията издава информационен бюлетин; 

за съжаление през годината не се издаде нито един брой на нашия 

бюлетин поради липса на  финансови възможности. 

Проект не беше спечелен през изтеклата година , което сериозно 

затрудни нашата дейност  

През м.февруари двама представители на Асоциацията учавстваха в 

годишната среща на работната  група по психосоциални въпроси към 

Европейската Асоциация по детска кадиология, която се проведе в 

гр.Брюж,Белгия. От страна на Асоциацията учавстваха г-ца 

М.Маркова в качеството си на психолог и г-жа Юлия Райчева като 

представител на родителите. Те взеха участие по покана и на 

финансови разноски на Европейската организация на националните 

организации на хора с ВСМ –ЕСНДО и НКБ. В конференцията 

учавстваха над 120 човека от почти всички европейски 

страни.Основните теми бяха свързани с грижите за пациентите след 

18 год., качеството на живот, подобряване на феталната диагностика, 

бременност и работа на младежи с ВСМ и други. Нашият доклад се 

прие много добре и получи широка подкрепа. Повече за това събитие 

биха могли да разкажат участничките.  

 

6.Проекти – За съжаление през тази година не успяхме да 

спечелим проект, по който да се развие нашата дейност, но в момента 

Асоциацията кандидатства за финансиране към европейски 

структурни фондове и се надяваме, да успеем, за да можем да 

продължим и развиваме дейността си. В този проект освен обичайната 

дейност на Асоциацията е заложено разширяване на съществуващата 

рехабилитационна дейност, както и издаването на книжки за 

родителите и децата, с цел по-добра подготовка за операция на децата.  

През 2007г. се извършиха ремонтни дейности и оборудване с оглед 

създаване на рехабилитационен фитнес- център в приземния етаж   

със  средства на съпругата на министъра на земеделието на Холандия 



 4 

г-жа Веерман, който вече функционира благодарение на  д-р Ташков, 

който се зае  с цялото изпълнение на ремонтите  на обща стойност 

12 636 лв. 

 

Като цяло дейността на Асоциацията през изтеклата година  беше 

сравнително ограничена поради липсата на средства от проекти. 

Успяхме да включим в дейностите на Асоциацията повече родители 

на сърдечно болните деца, както и  деца с други хронични 

заболявания. 

1.една от най-стабилните дейности на асоциацията бяха  социалните 

спални  където нощуват семействата от провинцията.  

2. Важна придобивка е създаването на рехабилитационен фитнес 

клуб с всички възможности за спорт. 

3.Арт-ателиета  

Основни трудности в работата на екипа все още е привличането и 

мотивирането на родители за участие в дейностите на асоциацията. 

 

7.Набиране на средства –през годината нямахме източник на 

финансиране – проекти или дарения.В този смисъл нашите общи 

усилия трябва да се насочат към привличане на повече средства от 

дарения . 

 

Искам да благодаря на всички, които подпомагаха работата на 

Асоциацията , младежите,  както и на членовете на целия УС за 

усърдната работа. 

Благодаря за вниманието. 

 

 

           ....................  

Доц.Цонзарова  

/Председател на Асоциацията/ 


