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ДОКЛАД 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  АСОЦИАЦИЯ  “ДЕТСКО СЪРЦЕ” 

За периода април 2010-април 2011 год. 

 

Дейността на Асоциация “Детско сърце” през отчетния период бе 

съсредоточена върху основните дейности на Асоциацията и следните 

основни задачи: 

 

1.Основната цел на работата на Асоциацията е 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 

 

Работата на Асоциацията бе изцяло реализирана в рамките на проект 

„Реинтеграция на деца със сърдечни и други хронични заболявания като 

пълноценни участници в обществения живот чрез предоставяне на 

комплексни социални услуги”. Финансирането бе осигурено от Финансовия 

механизъм на Европейско Икономическо Пространство, управляван в 

България от Фонд за подкрепа на НПО.- България, управляван от ФРМС. 

Проектът стартира през месец март 2009 година и  продължи до месец 

март,  2010 год.  Основната цел на проекта  е подобряване на социалната 

интеграция и рехабилитация на децата със сърдечни и други хронични 
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заболявания чрез предоставяне на унифицирани комплексни социални 

услуги в общността. Той се реализира в партньорство с две организации – 

Асоциация «Детско сърце” гр. Добрич и Асоциация за семейна подкрепа и 

социална работа – гр. Бургас. В трите града  функционират центрове за 

предлагане на комплексни услуги, напълно безплатно за семейства с 

хронично болни деца.  

 Към Асоциацията работи и юрист, който при нужда предоставя 

юридически съвети 

 

ПСИХОСОЦИАЛНА СЛУЖБА – ръководител на службата е г-ца Мила 

Маркова.Службата работи в  няколко направления:  

1.консултативна дейност – 

 Психосоциално консултиране –специализирани  консултации  на 

хронично болни деца  и  техните семейства  в  рамките на 

психосоциална служба: психологически, социални, фамилни 

консултации; посредничество пред местни общински и държавни 

институции; изготвяне на индивидуални планове от грижи; избор на 

учебно заведение и професия, съобразно индивидуалните 

възможности – 228 деца  и семейства. 

 

  социална дейност  чрез детските  спални - Социална закрила 

и временно настаняване в социалните спални на Асоциацията на 

семейства на деца с хронично заболяване по време на престоя им в 

София за изследвания или операции. 102  родители със 82 деца  са 

ползвали тази услуга през годината. 

 

 Здравно консултиране- оказване на специализирана, високо 

квалифицирана медицинска помощ, неразривно свързана с 

психосоциалната, тъй като специалистите в Асоциацията работят в 

мултидисциплинарен екип – 50 деца са ползвали услугите на 

медицинския екип  

2.Клубна дейност - През отчетния период клубната дейност  в трите 

клуба на Асоциацията –Клуб  «Приятелство» ,“Младеж” и клуб 
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«Родители». Цел на тези клубове е да се създаде  пространство  и  

възможност  за родители  и  деца  да  споделят  своите проблеми, децата  

да придобият  умения  за комуникация  със  своите  връстници.   – 43 деца 

и младежи и 24 родители са се включили в клубната дейност през 

годината. 

 

В края на декември 2010г. се състоя  традиционното Коледно тържество 

за всички членове на Асоциацията. Събраха се децата от клуб 

„Приятелство”, придружени от своите родители и младежите от клуб 

„Младо сърце”. На тези срещи винаги се получа празнична атмосфера с 

много смях и веселие. 

 

3. подпомагане на създадените служби по градовете – в гр.Добрич и 

Бургас. Основните проблеми с които се сблъсква местната организация са 

свързани с липсата на помещение за развитие на дейностите и 

недостатъчен човешки ресурс. Въпреки проблемите екипът има силно  

участие на родителите на деца с хронични заболявания, добри връзки с 

местните медии и районните кардиолози, мотивиран и лична 

ангажираност. Като резултат от тези срещи се оформи възможността за 

партньорство на тези организации в този проект.  

 

4.Публична и информационна дейност – Целите на тази дейност са 

насочени към запознаване на обществеността с проблемите, 

възможностите, способностите и правата на хронично болните деца и 

семействата им и промяна на обществените нагласи към тях.Твърде 

амбициозна цел, трудна за реализиране, но все пак в отчетния период 

бяха издадени 1 500 брошури, раздадени на различни институции: отдел 

„закрила на детето”, общини, дирекции –социално подпомагане, Бюро по 

труда, Части трудови борси, ДКЦ-та, клиники и др. 

Информационен бюлетин на асоциацията излезе 3 пъти в тираж 350 бр., 

който вие най-вероятно сте получили . 

През месец септември,2010 г. член на нашата Асоциация (Юлия 

Райчева), взе участие в работна международна среща на Европейската 

Организация на националните организации на хора с вродени сърдечни 
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малформации (ECDO) в Лондон, където се конструира УС и г-жа Райчева 

е член на този УС. Основната задача на Асоциацията е осигуряване на 

еднакви права и еднакви грижи за децата с ВСМ. 

През м.ноември 2010 г. г-жа Райчева взе участие в работна среща 

на УС на тази организация, на която се разгледани организационни 

въпроси.  

5.Проекти – Очевидно проектите са единствения начин да вършим 

пълноценно нашата работа. 

Като цяло дейността на Асоциацията през изтеклата година   не ни  

удовлетворява напълно, поради факта, че с края на проекта през м. март  

не можахме да реализираме цялата програма на Асоциацията.  

( оздравителни програми, младежките семинари и др).  

Знам, че всички живеем в трудно време, подложени сме на непрекъснат 

стрес, но ми се струва, че здравето на нашите деца трябва да е на първо 

място, а то не включва само прякото лечение на заболяването. То 

включва и психическото здраве – преодоляване на трудностите в 

интегрирането в обществото, изборът на професия, професионалната 

реализация, семейното планиране и т.н., а в това отношение ние можем 

да помогнем.  

6. Набиране на средства –основен източник на  финансиране на  нашата 

дейност през последните години са проектите.  

През отчетния период получихме и дарения с които успяхме да извършим 

някои ремонтни дейности по къщата, която макар и много хубава иска 

непрекъснати ремонти.Сменихме дограмата на спалните и по стълбището, 

успяхме да поправим и покрива , но там има още много прпоблеми. 

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/ 


