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ДОКЛАД 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  АСОЦИАЦИЯ  “ДЕТСКО СЪРЦЕ” 

За периода април 2011-април 2012 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 

 

 

ПСИХОСОЦИАЛНА СЛУЖБА – ръководител на службата е г-ца Мила 

Маркова.Службата работи в  следните направления: 

1. консултативна дейност  : 

 Психосоциална дейност  – извършени са специализирани  

консултации  на хронично болни деца  и  техните семейства  в  рамките на 

психосоциална служба на 125 деца  и семейства :  психологически, 

социални, фамилни консултации; посредничество пред местни общински и 

държавни институции; изготвяне на индивидуални планове от грижи; избор 
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на учебно заведение и професия, съобразно индивидуалните 

възможности на детето. 

 

 Социални 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. 129- ма родители с 68 деца  са ползвали тази услуга през 

годината. 

 

2.Клубна дейност – В асоциацията работят 3 клуба 

(“Приятелство”,“Младеж”,“Родител”), където се създава  пространство  и  

възможност  за родители  и  деца  да  споделят  своите проблеми, децата  

да придобият  умения  за комуникация  със  своите  връстници. 35 деца и 

младежи и 20 родители са се включили в клубната дейност през годината. 

 

3.Медицинска дейност - специализирана, високо квалифицирана 

медицинска помощ, която е  неразривно свързана с психосоциалната, тъй 

като специалистите в Асоциацията работят в мултидисциплинарен 

екип.Асоциацията е посредничила за извършване на медицински услуги, 

консултации и съвети. Помага за решаване на всички проблеми  свързани 

със здравословното състояние на децата.  

 

4.Оздравителни програми –За съжаление през изминалата година не 

успяхме да осигурим финасиране и не се проведе нито една програма 

 

5.Публична и информационна дейност Ю.Райчева е член на УС на 

ECDO-Европейската Организация на националните организации на хора с 

вродени сърдечни малформации .е  взела участие в  едно годишно 

отчетно събрание и две заседания на управителния съвет 

В момента има 32 организации от цяла Европа.  Повечето членове са 

родителски организации и младежи – GUCH.  Целта беше и продължава 

да е улесняване на връзките между членовете, споделяне на идеи, опит и 

намиране на спонсори в тежките кризисни времена.  
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Взето е решение за изработване на списък с кардиологичните клиники в 

Европа, с кратко описание на възможностите им, както и видовете 

интервенции, извършвани от екипите 

Осигурени са вече средства за отпечатване на две книжки - комикси за 

деца на които предстои операция или  вече са оперирани. Това е по 

съвместната ни работа с испанската организация „Менудос корасон”. Те са 

отново наши партньори по новата програма, която ще изпълняваме  в най-

скоро време. 

Членството в организацията позволява да имаме връзка с подобни и да 

черпим опит, както и да ползваме избор на партньори при участие в 

програми.   

Получаваме покани за участие в европейски форуми и семинари по теми 

засягащи членовете на всички асоциации, като участието е много активно 

при осигурено финансиране. Обикновено ОС на ECDO  се прави след 

Семинарите на АЕРС и  тази година имаше доклади за грижите към 

децата със специални нужди.  Доклади са изнесли  колеги от Дания, 

Холандия, Финландия, Румъния и България. Нашият доклад бе подготвен  

съвместно с  активната помощ на нашия психолог -Мила   Маркова. 

При провеждане на тазгодишното ОС е направена  смяна на членовете на 

УС и г-жа Райчева не е подновила своята  кандидатура. Избрани бяха по-

млади и много ентусиазирани хора с намерения да постигнат по-добри 

резултати.  Нашето участие продължава, но ще бъде с ангажимент само 

за ОС – един път в годината. 

 

5.Проекти –Проекта  на Асоциацията, свързан със създаването на книжка 

за родители на деца със сърдечни заболявания вече е факт. 

 Нейната цел е да предостави на родителите цялостна информация 

относно заболяването, лечението и развитието на децата им на достъпен 

и разбираем език..Автори на книжката са доц.Цонзарова,доц.Кънева и г-

жица Маркова. Книгата ще бъде при нас на 27 май и ще бъде достъпна 

както в консултативните кабинети на отделението по  детска кардиология , 

в къщата на асоциацията, така и онлайн в интернет. 

В рамките на тази година успяхме да напишем един мащабен проект, който ще 

се извършва в партньорство с испанстака организация „Менудос Корасон”. 
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Преминахме през всички етапи за одобрение и тази година сключихме договор 

за финансиране на този проект. Той е с продължителност от 18 месеца и ще 

страртира на 1-ви юли 2013 година. За съжаление не успяхме да се включим в 

другата финансираща програма, тъй като за участие в нея се изисква 

регистрация в обществена полза.Участието в Европейски проекти, както и 

финансирането с предимство на проекти на организации в обществена полза 

са едни от основните причини да поставим този въпрос на гласуване пред вас. 

От друга страна съществуват редица финасови облекчения за организациите в 

обществена полза.  

По подробно за предстоящия проект ще ви разкажем догодина, когато  той 

ще бъде в ход и ще имаме конкретни резултати, които да представим пред 

вас. 

Като цяло дейността на Асоциацията през изтеклата година   не ни 

удовлетворява напълно, тъй като , поради  липса  на финанси и проекти  

не можахме да реализираме цялата програма на Асоциацията - 

( оздравителни програми, младежките семинари и др). 

 

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

дейност през последните години са проектите. 

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/ 

 


